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Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
УДК 336.02: 336.117 

 

Борейко В.І. 

 

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІЇ 

 
У статті досліджено монетарну політику Національного банку України в умовах кризи. Розкрито, що 

стабільність національної грошової одиниці визначає перспективи розвитку вітчизняної економіки, тому дії 

НБУ повинні бути спрямовані на своєчасне виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз та впровадження заходів 

для недопущення знецінення заощаджень населення. Показано, що політика НБУ напередодні та в умовах фі-

нансової кризи 2014–2015 років спричинила зменшення золотовалютних резервів країни, відтік іноземного ка-

піталу, недоступність кредитних ресурсів для вітчизняних товаровиробників, викликала паніку серед населен-

ня та знецінила національну валюту. Обґрунтовано, що з метою подолання рецесії НБУ необхідно забезпечити 

доступність кредитних ресурсів для резидентів, сприяти підвищенню споживчого попиту населення та впро-

вадити додаткові заходи щодо обмеження відтоку з країни іноземного капіталу. 

Ключові слова: Національний банк України, монетарна політика, рецесія, заощадження населення, облі-

кова ставка, кредитні ресурси. 

 

Постановка проблеми. Кожна людина, 

яка працює, бажає отримати достойну винагоро-

ду за виконану нею роботу, оскільки ці кошти 

направляються нею на поточне утримання сім’ї 

та заощаджуються на майбутнє. Тому з метою 

створення сприятливих умов для економічного 

розвитку країни та збереження купівельної 

спроможності заощаджень населення, держава 

повинна забезпечити стабільність національної 

грошової одиниці. Якщо ж цей свій обов’язок 

держава не виконує, то через зниження вартості 

грошових знаків, вона по суті забирає у населен-

ня частину його заощаджень. 

Власне це й відбулося в Україні у 2014–

2015 роках, коли національна грошова одиниця 

знецінилася більш ніж у 2 рази.  

За таких умов постає необхідність дослі-

дження ефективності дій у цей період Націона-

льного банку України (НБУ), який несе основну 

відповідальність за стабільність національної 

грошової одиниці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Оскільки економіка України за часи незалежнос-

ті пережила кілька фінансово-економічних криз, 

то фінансова система країни та діяльність НБУ 

перебуває під пильною увагою відомих вітчиз-

няних вчених. Серед них слід виділити публіка-

ції О.Барановського, Є.Боброва, Т.Вахненко, 

В.Гейця, А.Гальчинського, А.Гриценка, І.До-

рошенка, О.Колесникова, В.Корнєєва, В.Кузь-

менка, О.Кузьміна, Л.Лазебника, С.Лондаря, 
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Проте нинішнє загострення фінансово-

економічних відносин в Україні вимагає дослі-

дження ефективності діяльності НБУ в умовах 

нестабільності. 

Формулювання цілей статті. Метою на-

шої статті є дослідження ефективності діяльності 

НБУ в 2010–2015 роках. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. На стабільність національної грошової оди-

ниці впливає багато факторів: діяльність Кабіне-

ту Міністрів України, сальдо зовнішньоекономі-

чної діяльності, наявність золотовалютних резе-

рвів, проникнення в країну іноземного фінансо-

вого капіталу, довіра населення до банківської 

системи та ін. Однак, основну відповідальність 

за цей показник згідно з вітчизняним законодав-

ством несе НБУ. Тому, з метою недопущення 

знецінення національної валюти та відповідно 

заощаджень населення, він повинен відслідкову-

вати всі фактори, які несуть загрозу для україн-

ської фінансової системи, та впроваджувати ви-

переджаючі заходи для недопущення в країні 

фінансової кризи.  

На думку Д.В. Полозенка в основі сучас-

них економічних процесів лежать монетарна, 

фінансово-кредитна та інноваційна політики 

держави, які визначають взаємовідносини в сус-

пільстві: «Людина через систему управління ре-

гулюванням грошового обігу, фінансово-

кредитного обслуговування, а також шляхом 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та інтелектуального потенціалу впливає 

на стан економічних відносин і на цій основі за-

безпечуються матеріальні й духовні потреби су-

спільства» [1, с. 15].  
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Держава, здійснюючи виважену монетарну 

політику та захищаючи вітчизняну фінансову 

систему від спекулятивного впливу іноземних 

інвесторів, може і повинна захистити національ-

ну економіку та громадян країни від негативних 

наслідків фінансової кризи.  

При цьому, наприклад ,В. Геєць вважає, 

що в основі всіх фінансових криз у нашій країні є 

помилки в проведенні грошово-кредитної та ва-

лютно-курсової політик, а саме: 

– надмірна активність держави на ринку 

внутрішніх запозичень для фінансуван-

ня дефіциту бюджету; 

– високі теми нарощування грошової маси; 

– неадекватне збільшення кредитів, ви-

даних суб’єктам господарювання та фі-

зичним особам. При цьому кредити, 

видані населенню, переважно були 

споживчими; 

– збільшення соціальних витрат держав-

ного бюджету країни; 

– неконтрольоване залучення іноземних 

фінансових ресурсів; 

– зростаюча залежність національного 

господарства від імпорту;  

– необґрунтована ревальвація Національ-

ним банком України національної гро-

шової одиниці [2].  

Водночас, як зазначає О.І. Барановський, 

на фінансову безпеку різних країн світу, в тому 

числі й України, дедалі більше впливає глобалі-

зація світогосподарських зв’язків. Водночас, на 

думку вченого, крім підвищення ризику фінан-

сових криз глобалізація зумовлює й інші негати-

вні виклики національній фінансовій безпеці, 

зокрема такі: 

– створення сприятливих умов для легалізації 

незаконних доходів (за даними FATF загальна 

сума доходів, що легалізується, перевищує $ 3 

трлн на рік); 

– ускладнення діяльності щодо забезпечення 

стабільності національної валюти й банківсь-

кої системи;  

– розширення можливостей для ухилення від 

сплати податків; 

– значні зміни в інвестиційному процесі [3, с. 12]. 

Цю ж думку поділяють Є.Буравльов та 

В.Стогній, які виділяють такі негативні прояви 

глобалізаційних фінансово-економічних процесів: 

– відплив коштів за кордон і «тінізація» 

значної частини економіки; 

– концентрація в країні екологічно небез-

печного виробництва; 

– від’їзд за кордон фахівців і науковців 

високої кваліфікації; спроби економіч-

ного і політичного диктату з боку про-

відних держав світу; 

– проникнення мігрантів на територію 

країни [4, с. 33]. 

Отже, для забезпечення стабільності віт-

чизняної фінансової системи НБУ повинен 

вчасно реагувати на зовнішні та внутрішні за-

грози та проводити виважену монетарну полі-

тику. Однак, як свідчать результати розвитку 

фінансової системи України в 2010–2014 ро-

ках, його дії не завжди відповідали фактичній 

ситуації. 

Так, після фінансово-економічної кризи 

2008–2009 років та падіння в 2009 році валового 

внутрішнього продукту (ВВП) України на 14,8%, 

в 2010–2011 роках у країні була зафіксована пев-

на стабілізація. В 2010 році спостерігалося зрос-

тання ВВП на 4,1 %, а в 2011 – на 5,4 % (табл. 1).  

Водночас стабільно функціонувала банків-

ська система України: 176 банків мали банківсь-

ку ліцензію, облікова ставка знаходилася на рівні 

8,5 %, а річна інфляція зменшилася з 9,1 % у 

2010 році до 4,6 % – у 2011 році. 

Проте вже в 2012–2013 роках зростання 

ВВП в Україні зупинилося. І хоча в 2012 році 

інфляція в країні становила мінус 0,2 %, а в 2013 

– 0,5 %, вже з 2012 року в національній банківсь-

кій системі почали спостерігатися негаразди. 

Пов’язані вони були з відтоком іноземного капі-

талу, частка якого в статутному капіталі україн-

ських банків зменшилася з 41,9 % у 2011 році до 

32,5 % – у 2014. 

За таких умов, з метою підтримання стабі-

льного курсу гривні до іноземних валют НБУ 

вдався до використання золотовалютних резервів 

країни, що власне і спричинило фінансово-

економічну кризу 2014 року. В цьому році в 

Україні збанкрутувало 17 банків. Для зменшення 

інфляції НБУ зменшив збільшення грошового 

агрегату М 3 до 5,3 % та підняв облікову ставку 

вдвічі – до 14,0 %. 

Все це зменшило обігові кошти підпри-

ємств, зробило кредитні ресурси недоступними 

для товаровиробників, викликало паніку серед 

населення, підвищило річну інфляцію в 2014 ро-

ці до 24,9 % та спричинило знецінення націона-

льної валюти вдвічі. 

Зазначені тенденції в національній еконо-

міці продовжилися і в 2015 році. Так, інфляція за 

сім місяців 2015 року становила 39,3 %, а курс 

долара США на кінець серпня 2015 року зріс до 

21,3 грн. Проте, незважаючи на це НБУ продов-

жував свою політику – облікова ставка була збі-

льшена до 30 % та максимально було обмежено 

операції з іноземною валютою [5]. 

Зазначені тенденції в національній еконо-

міці продовжилися і в 2015 році. Так, інфляція за 

сім місяців 2015 року становила 39,3 %, а курс 

долара США на кінець серпня 2015 року зріс до 

21,3 грн. Проте, незважаючи на це НБУ продов-

жував свою політику – облікова ставка була збі-

льшена до 30 % та максимально було обмежено 

операції з іноземною валютою [5]. 
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Таблиця 1 

Окремі показники розвитку національної економіки, діяльності банківської системи  

та інфляції в Україні в 2010–2014 роках* 
 

Показники 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП, % до попереднього року 104,1 105,4 100,2 100,0 93,2 

Кількість банків, що мали банківську ліцензію  176 176 176 180 163 

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, % 40,6 41,9 39,5 34,0 32,5 

Грошовий агрегат (М 3), млрд грн. 598 686 773 909 957 

% до попереднього року 122,8 114,7 112,7 117,6 105,3 

Облікова ставка НБУ, % на кінець року 8,5 8,5 7,75 7,0 14,0 

Кредити, надані банками резидентам, млрд грн.  733 802 815 911 1006 

Індекс інфляції за рік, % 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 

Офіційний курс грн. до 1 дол. США, встановлений НБУ на кінець 

року 
7,9617 7,9897 7,9930 7,9930 15,7686 

* Складено за даними [5] 

 

У цій ситуації всі свої економічні пробле-

ми Україна намагається вирішувати через 

зовнішні запозичення, чим закладаються про-

блеми для майбутніх поколінь. 

Натомість світова економічна наука виро-

била зовсім інші механізми для виведення націо-

нальної економіки з кризи. 

Так, Дж. М. Кейнс обґрунтував, що ключову 

роль у подоланні рецесії відіграє зростання ефек-

тивного попиту населення, і запропонував свої ме-

ханізми для його забезпечення, які полягають у: 

– державному регулюванні процентної 

ставки. Для стимулювання зацікавленості про-

мисловців у нарощуванні виробництва вчений 

запропонував знижувати проценти на кредити, 

що дозволить збільшити розрив між очікуваною 

прибутковістю капіталовкладень і вартістю кре-

дитів, або іншими словами – прибутки, що зали-

шаться на підприємстві; 

– збільшенні державних витрат, інвестицій 

і закупівель товарів та зменшенні податкового 

навантаження на підприємства. Збільшення вит-

ратної частини бюджету повинно компенсувати-

ся новими податковими надходженнями, які 

утворюються за рахунок збільшення вироб-

ництва і розширення зайнятості; 

– збільшенні за допомоги субсидій, дота-

цій, пільг, кредитів доходів соціальних груп, які 

є найбільшою групою споживачів товарів, однак 

мають найнижчі статки;  

– збільшенні будівництва фінансованих 

державою об’єктів і громадських робіт та стиму-

люванні створення додаткових робочих місць 

підприємцями, зайнятості населення та недопу-

щення значного безробіття [6, с. 88–90]. 

При чому чільне місце у стимулюванні ро-

звитку економіки Дж. М. Кейнс відводив бюджетній 

політиці «великих» витрат, допускаючи для збіль-

шення державних інвестицій, фінансування гро-

мадських робіт, створення нових робочих місць та 

здешевлення кредитів, помірний дефіцит державно-

го бюджету та приріст грошової маси, оскільки, на 

його думку, подвоєння маси грошей не приведе до 

подвоєння цін, а збільшення зайнятості навіть за 

рахунок дефіцитного фінансування сприятиме 

збільшенню доходу країни та державному регулю-

ванню норми процента. 

Вчений вважав, що за допомоги запропо-

нованих ним механізмів державного регулюван-

ня норми процента, інвестицій та зайнятості 

населення можна стимулювати виробництво в 

період схильності економіки до уповільнення та 

зменшити бум у період її стрімкого зростання, і 

тим самим не допустити рушійних економічних 

криз [6, с. 143–144]. 

Виходячи із зазначеного, для подолання 

рецесії національної економіки дії НБУ з управ-

ління вітчизняною фінансовою системою і 

підвищення споживчого попиту населення по-

винні включати такі механізми: 

– зниження облікової ставки практично до 

нульового рівня, що дозволить зробити кредитні 

ресурси доступними для вітчизняних товарови-

робників. Однак при цьому необхідно встанови-

ти жорсткий контроль за тим, щоб усі видані 

кредити спрямовувалися на фінансування вироб-

ництва, а не на спекулятивні цілі; 

– збільшення щорічного приросту грошо-

вої маси та направлення додаткових коштів на 

фінансування інноваційних проектів та зростан-

ня доходів населення. Проте водночас варто за-

безпечити постійний моніторинг споживчих цін 

для того, щоб річна інфляція не перевищила де-

сятивідсоткового бар’єра;  

– забезпечення ефективного управління 

валютними потоками країни. Для цього НБУ пови-

нен продавати валюту резидентам виключно для 

здійснення закупки імпортної продукції та обме-

жити можливість виведення іноземними інвесто-

рами коштів з банківської системи України. 
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Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. З проведеного дослідження можна зро-

бити висновок, що стабільність національної 

грошової одиниці є тим чинником, який визначає 

перспективи розвитку вітчизняної економіки та 

дозволяє зберегти заощадження населення. Тому 

дії НБУ повинні бути спрямовані на своєчасне 

виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз для фі-

нансової системи країни та впровадження випе-

реджаючих заходів для недопущення кризи та 

знецінення заощаджень населення. 

Однак дії НБУ напередодні та в умовах 

фінансової кризи 2014–2015 років, які були на-

правлені на управління інфляційними процеса-

ми, спричинили зменшення золотовалютних ре-

зервів країни, відтік іноземного капіталу,  

зробили кредитні ресурси недоступними для віт-

чизняних товаровиробників, викликали паніку 

серед населення та знецінили національну  

валюту. 

Тому, з метою подолання економічної ре-

цесії НБУ необхідно, знизивши облікову ставку, 

зробити кредитні ресурси доступними для рези-

дентів, збільшивши монетарну базу, підвищити 

споживчий попит населення та впровадити дода-

ткові заходи для обмеження відтоку з країни іно-

земного капіталу. 

Подальші дослідження зазначеної пробле-

ми потрібно спрямувати на вироблення правових 

механізмів для недопущення витоку з України 

фінансових ресурсів вітчизняних підприємств в 

офшорні зони. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ  

З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 

 
У статті проаналізовано взаємовідносини та. охарактеризовано основні етапи співробітництва Украї-

ни з Міжнародними валютним фондом в умовах економічної глобалізації. МВФ надає значні кошти Україні за 

умови виконання конкретних вимог та реалізації грошово-кредитної політики, запропонованої та погодженої 

Фондом. Висвітлено ключові умови нової посиленої програми МВФ. Розглянуто нормативно-правові акти 

України, які були необхідними для затвердження МВФ нової програми по Україні. Обґрунтовані подальші кро-

ки у розвитку відносин України з Міжнародним валютним фондом.  

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Україна, співробітництво, кредит, програма Stand-by. 

 

Постановка проблеми. За умов недостат-

ності власних коштів держави і значного скоро-

чення капітальних вкладень перед урядом будь-

якої країни постає питання залучення іноземного 

капіталу або отримання міжнародного кредиту. Це 

обумовлює необхідність країн звертатися за пози-

ками до міжнародних фінансових інституцій, серед 

яких варто виділити Міжнародний валютний фонд 

як найважливіший та найвагоміший учасник су-

часних міжнародних економічних відносин. 

Нинішній стан валютно-фінансового спів-

робітництва України з цією міжнародною інсти-

туцією викликає гостру необхідність у вдоскона-

ленні всіх систем, що лежать в основі механізму 

співробітництва як з боку країни-позичальника, 

так і з боку зовнішніх кредиторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням співпраці України з Міжнародним ва-

лютним фондом присвячені роботи таких вітчиз-

няних науковців, як: В.П. Колосова, І.М. Балік, 

М.О. Димчин, Л.О. Гришина та ін. 

Серед іноземних спеціалістів, які досліджу-

ють діяльність міжнародних фінансових організа-

цій, зокрема МВФ, виділяються роботи С. Брауна, 

Л. Ерхарда, Л. Бальцеровича, Дж. Вільямсона, 

Ч. Кіндлбергера, Т. Кілліка, М. Камдесю, Е. Роде, 

Д. Кауфмана та інших. Незважаючи на наявність 

значної кількості наукових досліджень, присвяче-

них діяльності міжнародних фінансових організа-

цій, існують питання, які є актуальними в сучасних 

міжнародних відносинах. На сьогодні важливим є 

дослідження стану співпраці МВФ з Україною з 

метою розробки наступних стратегічних напрямів і 

завдань подальшого співробітництва. 

Формулювання цілей статті. Актуаль-

ність дослідження діяльності МВФ на світовому 

валютному ринку визначається сучасною прак-

тичною діяльністю України з відповідною фінан-  
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совою організацією i перспективами її залучення до 

широкого кола співтовариств. Метою цієї статті є 

аналіз взаємовідносин України з МВФ та визначен-

ня напрямів удосконалення їх подальшої співпраці. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Україна активно співпрацює із МВФ, почи-

наючи з жовтня 1994 року шляхом отримання 

кредитів з метою здійснення економічних ре-

форм. За період 1994–2000 рр. було реалізовано 

повністю 5 кредитних угод з МВФ, проте їх об-

сяг не перевищував 0,8 млрд СДР за рік  

($1,35 млрд). Після шестирічної паузи, виклика-

ної сприятливою кон’юнктурою на світових рин-

ках, Україна знову звернулася за допомогою. 

Цього разу уряд висловив готовність освоїти за 

два роки 11 млрд СДР ($16 млрд.) [10;13]. 

Протягом 1994–2001 рр. Україна регулярно 

отримувала кредити від Фонду, а у період 2004–

2007 рр. зовсім не брала позик. Кредитна історія 

України з Фондом знову відновилася вже у 2008 р.  

Більш детальна хронологізація співпраці 

України з МВФ протягом 1994–2012 рр. запро-

понована в таблиці 1. 

Після завершення співробітництва за про-

грамою EFF Уряд України серед прийнятних форм 

подальшого співробітництва України з МВФ на 

безкредитній основі обрав попереджувальну про-

граму Stand–by, за якою передбачалася можливість 

України отримати кредит на суму 411,6 млн SDR 

($600 млн). Україна мала право на отримання кре-

диту у випадку, якщо в країні погіршиться платіж-

ний баланс або стан валютних резервів. Програма 

також мала спрямовуватися на забезпечення пос-

тупової трансформації відносин між Україною та 

МВФ до безкредитних. Угода була підписана тер-

міном на 12 місяців, строк дії цієї угоди закінчився 

відповідно до її умов, а Україна так і не скориста-

лася можливим кредитом [4].  

У подальших двосторонніх відносинах спів-

робітництво було зосереджено на наданні технічної 

допомоги, спрямованої на усунення загроз стабіль-

ності та вирішення проблем, пов’язаних з макрое-

кономічною грошовою, валютною, податковою та 

бюджетною політикою. 

mailto:natali86natali@mail.ru
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Таблиця 1 

Етапи отримання Україною кредитів від МВФ [2, с. 66-67] 

Етапи/Програма Транш/Сума Цілі Коментарі 

І етап  

10.1994-3.1995 рр.  

 

Системна трансфо-

рмаційна позика 

(STF) 

За період з 10.1994 по 

03.1995 отримано $763,1 

млн  

Загальна сума: 498,7 

млн. SDR 

($763,1 млн) 

 Підтримка платіжного ба-

лансу України 

Кредит надавався за річною 

ставкою 5,75% на строк 10 р. 

з відстрочкою сплати основ-

ної суми боргу на 4,5 роки. 

Через невиконання ряду 

умов програму було завер-

шено завчасно 

ІІ етап  

4.1995-6.1998 рр.  

 

Трирічні програми 

Stand-by 

1-й: 04.1995-03.1996  

$0,78 млрд 

2-й: 04.1996-06.1997 

$0,86 млрд 

3-й: 07.1997-6.1998 

$0,247 млрд 

Загальна сума: 1,318 

млрд SDR  

($1,887 млрд) 

 Підтримка курсу націона-

льної валюти. 

 Фінансування дефіциту 

платіжного балансу України 

Всі три позики Stand-by на-

давалися за річною ставкою 

6,29% на строк 5 років з від-

строчкою сплати основної 

суми боргу на 3,25 роки 

ІІІ етап  

7.1998-6.2001 рр.  

 

Програма розшире-

ного фінансування 

(EFF-Extended Fund 

Facility) 

1998 р. 

$0,226 млрд 

1999 р. 

$0,297 млрд 

2000 р. 

$0,052 млрд 

Загальна сума: 0,431 

млрд SDR  

($0,575 млрд) 

 Поповнення валютних ре-

зервів НБУ 

Програма передбачала на-

дання кредиту на загальну 

суму $2,226 млрд під під 7% 

річних. У результаті Фонд 

так і не надав залишкової 

суми кредитів (визнавши 

негативними висновки 

останнього перегляду вико-

нання програми) 

ІV етап 

10.2008-8.2009 рр.  

 

У рамках Механізму 

фінансування за 

надзвичайних умов 

(EFM) програма 

Stand–by 

1-й: 10.2008  

$4,475 млрд 

2-й: 14.05.2009 $2,813 

млрд 

3-й: 5.08.2009  

$3,3 млрд 

Загальна сума: 7 млрд. 

SDR  

($10,588 млрд) 

 Поповнення золотовалют-

них резервів НБУ (3,875 млрд 

SDR). 

 Регулювання платіжного 

балансу. 

 Підтримка обмінного курсу 

гривні та ліквідності банків-

ського сектору. 

 Покриття дефіциту бюдже-

ту (3,125 млрд SDR) з метою 

фінансування зовнішніх бор-

гових зобов’язань 

У рамках програми Stand – 

By передбачався кредит роз-

міром 11 млрд SDR ($16,4 

млрд). За результатами 2 

переглядів програми суму 

було зменшено до 7 млрд 

SDR 

V етап 

7.2010-12.2012 рр.  

 

Програма Stand-by 

1-й: 29.07.2010 - 1,25 

млрд SDR  

($1,89 млрд)  

2-й: 22.12.2010 - 1 млрд 

SDR  

($1,539 млрд) 

Загальна сума: 2,25 

млрд. SDR  

($3,429 млрд). 

 Покриття дефіциту держав-

ного бюджету ($ 1 млрд) 

 Поповнення валютних ре-

зервів НБУ ($ 890 млн) 

 Підтримка реалізації ре-

форм 

Програма передбачала виді-

лення коштів у розмірі 10 

млрд SDR ($15,15 млрд) про-

тягом 2010-2011 рр., але з 

весни 2011 року програма 

була заморожена на етапі 

другого перегляду  

 

Новим імпульсом у сфері співробітництва 

України та МВФ стала світова фінансова криза, 

наслідки якої негативно позначилися на економіч-

ній ситуації в державі. Україна стала третьою краї-

ною в Європі (після Ісландії та Угорщини), яка 

знаходилась на межі дефолту. Таким чином, з ме-

тою уникнення ситуації різкого погіршення стану 

платіжного балансу, підтримання обмінного курсу 

гривні та забезпечення ліквідності банківського 

сектора, у 2008 році в рамках Механізму фінансу-

вання за надзвичайних умов (EFM) по програмі 

Stand–by Національним банком України були залу-

чені нові кошти від МВФ. Впровадження програми 

Stand–by, з одного боку, сприяло макроекономічній 

стабілізації, зниженню рівня інфляції, стабілізації 

вітчизняної фінансової системи в умовах глобаль-

ної кризи, однак, з іншого боку, кредити МВФ 

2008–2009 рр. стали основною причиною зростан-

ня зовнішнього боргу країни [1, c.154–155].  

Радою Директорів МВФ була схвалена нова 

Програма співпраці з Україною у 2010 р. Відповід-

на Програма передбачала виділення Україні коштів 

у розмірі $15,15 млрд, що еквівалентно 728,9 відсо-

ткам української квоти у МВФ. Кошти мали надій-



Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

13 

ти поступово п’ятьма траншами, однак Україна 

отримала лише два на суму $3,429 млрд, решту 

недоотримала через невиконання низки зо-

бов’язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ 

і теплопостачання для населення. У зв’язку з чим 

МВФ призупинив виділення коштів Україні. 

30 квітня 2014 року Рада директорів МВФ 

затвердила нову програму «Stand–by» тривалістю 

24 місяці на суму 10,976 млрд СДР ($17,1млрд). 

Перший транш за програмою у сумі $3,2 млрд 

надійшов на рахунок НБУ. Частина траншу у сумі 

близько $2 млрд планувалось використати на під-

тримку державного бюджету. Кредит МВФ надав 

Україні під 3% річних, ставка одноразової комісії 

(за резервування коштів) становить 0,15 %; ставка 

сервісного збору – 0,5 % від суми траншу. Пільго-

вий період за кредитом складає 3 роки (щокварта-

льно здійснюється виплата відсотків); погашення 

основної суми проводиться рівними частинами 

щоквартально протягом 2 років. 4 вересня поточ-

ного року Україна отримала другий транш від 

МВФ у розмірі 914,7 млн SDR (приблизно  

$1,39 млрд) [5; 6; 7]. 

На початку 2015 року державний борг 

України перед Міжнародним валютним фондом 

становив $7 млрд 607 млн 477,24 тис.[6]. За 

останній рік зобов’язання НБУ перед МВФ зрос-

ли в 2,1 раза (або на 34 млрд 475 млн грн).  

Рис. 1. відображає, що станом на 1 січня 

2015 року ці зобов’язання становили 65 млрд  

615 млн грн, що вдвічі більше, ніж за минулий 

рік (31 млрд 140 млн грн у 2014 р.). 
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Рис. 1. Динаміка зобов’язань НБУ перед МВФ за період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.* 

* Складено автором за даними джерела [7] 

 

У найближчі 5 років, за розрахунками 

МВФ, Україна повинна сплатити Фонду  

3,9 млрд СДР, у тому числі 127 млн СДР

відсотків. Найбільший тягар прийдеться на 

2018 рік, коли Україна повинна буде заплатити 

1,5 млрд СДР (табл. 2). 

Таблиця 2 

Прогнозовані обсяги виплат до МВФ, млрд СДР [5] 

Назва показників 2015 2016 2017 2018 2019 

«Тіло» кредиту 812,5 - 628,83 1486,34 857,5 

Відсотки та збори 38,37 32,07 31,2 19,88 4,96 

Разом 850,87 32,07 660,03 1506,22 862,46 

 

Слід зазначити, що дані табл. 2 подані ста-

ном на 31 січня поточного року, тобто не врахо-

вують нові домовленості між Україною та Фон-

дом. На початку 2015 року Україна звернулася 

до МВФ з проханням замінити програму stand-by 

програмою розширеного фінансування EFF, роз-

рахованою на 4 роки.  

27 лютого поточного року Верховна Рада 

України схвалила Лист про наміри уряду України 

та Національного банку України до МВФ та Ме-

морандум про економічну та фінансову політику. 

Цей документ містить інформацію про наміри 

проведення низки ключових реформ в Україні – 

ефективних рішень в управлінні економікою, бо-

ротьбу з корупцією, наведення порядку в енерге-

тичному секторі, оптимізацію та скорочення дер-

жавних витрат, збільшення до 3% ВВП, витрат на 

інвестиції, скорочення апарату державних чинов-

ників, завершення пенсійної реформи (зокрема, 

скорочення та ліквідація спеціальних пенсій). 

Крім того, метою нової програми є стабілізація 

банківської системи та валютного курсу з тим, 

щоб 2016 рік став роком стабілізації та економіч-

ного зростання для України [6;7;15;17]. 

Головними умовами нової програми Фонду 

стали реформи в питаннях монетарної та фіскаль-

ної політики (дотримання режиму гнучкого валю-

тного курсу, скасування валютних обмежень і 

практики використання кількох обмінних курсів, 

виведення з ринку нежиттєздатних банків), скоро-

чення об’єднаного дефіциту сектору загальнодер-

жавного управління та НАК «Нафтогазу» з 10,3% 

ВВП у 2014 році до 7,4% ВВП у 2015 році та до 

2,6% ВВП до 2018 року [15]. Також відповідною 

програмою передбачено проведення пенсійної, 

судової та податкової реформ, реформи охорони 
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здоров’я та освіти. Зокрема, передбачається підго-

товка до поступового переходу до системи меди-

чного страхування, скорочення кількості вищих 

навчальних закладів з 802 до 317. 

10 березня 2015 року Президент України пі-

дписав прийняті Верховною Радою закони, які бу-

ли необхідні для затвердження МВФ нової програ-

ми по Україні. Зокрема, затверджено закон «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2015 рік», згідно з яким основ-

ні фінансові показники країни приведено у відпові-

дність з макроекономічними реаліями. Також під-

писано закон «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо пенсійного забезпе-

чення», згідно з яким тимчасово обмежено розмір 

пенсій пенсіонерам, що працюють. Крім цього, 

глава держави підписав такі закони[9;11;12]: 

• «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України», згідно з яким звільнено від оподат-

кування благодійну допомогу вимушеним пе-

реселенцям; 

• «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» стосовно розширення фінансових 

повноважень місцевих бюджетів; 

• «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо посадових осіб органів доходів і зборів»; 

• «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-

їни щодо посадових осіб контролюючих органів»; 

• «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві 

та перехідні положення Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальноо-

бов’язкове державне соціальне страхування» 

щодо зменшення навантаження на фонд оплати 

праці, покликаний сприяти легалізації зарплат. 

З урахуванням цих затверджень 11 березня 

2015 року Рада директорів МВФ схвалила нову 

програму розширеного фінансування для Украї-

ни на суму 12,348 млрд СДР ($17,5 млрд), а вже 

13 березня поточного року надійшов перший 

транш кредиту у розмірі 5 млрд  дол. США, 2,7 з 

яких було спрямовано на підтримку бюджету, а 

решту – на рахунки НБУ [5;9;16]. 

Наразі Україні для стабілізації економіки не-

обхідна допомога Міжнародного валютного фонду. 

Передбачалося, що кошти, що виділяються в рамках 

програми «Stand–by», будуть спрямовані на підтри-

мку програми економічної політики, покликаної 

відновити макроекономічну стабільність, забезпечи-

ти стійке зростання, зміцнити управління економі-

кою і підвищити прозорість. Безоглядне і неефекти-

вне використання коштів МВФ може поставити під 

загрозу економічну незалежність нашої держави. 

Варто нагадати, що кредити Фонд надає лише з до-

триманням певних економічних і політичних вимог 

у формі програми стабілізації економіки. Проте 

Україна не виконує всі вимоги МВФ, що обумовлює 

гальмування подальшого процесу кредитування. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Співпраця з Міжнародним валютним 

фондом є важливою для економіки України. До-

вгострокові кредити МВФ направлені на вирі-

шення проблем платіжного балансу, підтримки 

курсу національної валюти. В той же час МВФ 

стимулює проведення економічних трансформа-

цій, які дають змогу забезпечити в перспективі 

економічне зростання країни. Тож для стабіліза-

ції економіки уряд країни повинен ефективно і 

цілеспрямовано використовувати кошти МВФ.  

Таким чином, для подальшої активної 

співпраці України з МВФ необхідно вживати 

різних організаційно-економічних заходів, внес-

ти зміни до існуючого законодавства, активізува-

ти стимулюючу роль держави через удоскона-

лення податкового законодавства тощо. Але 

Україні слід поступово переносити центр уваги у 

площину безкредитних стосунків з МВФ, узго-

дження головних параметрів макроекономічної 

політики з тенденціями та прогнозами розвитку 

світової економічної кон'юнктури та напрямами 

світових фінансових та інвестиційних потоків. 
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УДК 330.55.051 

 

Савченко С.О. 

 
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ  

НА ФЛУКТУАЦІЮ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
Метою роботи є визначення типів макроекономічних факторів, які викликають коливання економічного 

циклу України. Для вирішення цього питання застосовано теорію реальних ділових циклів (RBC). Із урахуванням 

п'яти макроекономічних показників економічного розвитку України, упродовж  13 років створено збалансовану 

таблицю даних багатовимірного тимчасового ряду. З трьох основних компонентів ВВП: трендового, сезонно-

го і циклічного, за допомоги фільтру Ходрика–Прескотта відокремлено циклічний компонент, який показує 

відхилення реального обсягу виробництва від лінії тренду. Визначено, які змінні сприяють зростанню, які спри-

яють рецесійному характеру та ті, які мають сильнішу кореляцію на реальний ВВП.  

Ключові слова: ВВП, теорія RBC, макроекономічні фактори, інноваційні технології, економічній процес, 

математичне моделювання, економетрична оцінка. 

 

Постановка проблеми. Ритмічні підйоми 

і спади економічної діяльності, що повторюють-

ся, привернули увагу багатьох класичних еконо-

містів ХІХ століття. Наприклад, Джо-

зеф Кітчін [1] є автором короткотермінових еко-

номічних циклів із характерним періодом 3-4 

роки. На відміну від циклів Д. Кітчіна, в рамках 

циклів Клемента Жугляра [2] спостерігається 

коливання не лише рівня завантаження існуючих 

виробничих потужностей, а й коливання обсягів 

інвестицій в основний капітал.  

Цикли Саймона Кузнеця [3] мають трива-

лість приблизно 15–25 років. Він пов'язував ці 

хвилі з демографічними процесами, зокрема із 

припливом іммігрантів та будівельними змінами. 

У 20-ті роки ХХ століття Микола Кондратьєв [4] 

опублікував спостереження, згідно з яким у дов-

гостроковій динаміці деяких економічних інди-

каторів спостерігається певна циклічна регуляр-

ність. А саме: на зміну фазам росту відповідних 

показників приходять фази їхнього відносного 

спаду з характерним періодом цих довгостроко-

вих коливань близько 50 років.  

Вагомий внесок у популяризацію ідей  

М. Кондратьєва вніс Йозеф Шумпетер [5]. Згідно 

з теорією Й. Шумпетера економічна динаміка 

заснована на поширенні нововведень у різних 

сферах господарського життя. При цьому, ре-

зультатом інновацій є вплив на економічні про-

цеси або безпосередньо на продукцію. 

Кожна теорія має своїх прихильників і 

критиків. Але наймолодша і спірна – теорія реа-

льних ділових циклів «the real business cycle 

theory (RBC)». Едвард Прескотт і Фінн Кідланд – 

економісти, які оцінили зв'язок між процесом 

зростання  і  коливаннями  ділового  циклу  [6]. 
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Відповідно до цієї теорії основним чинником 

економічного зростання є зростання капіталовк-

ладень у науково-дослідні, дослідно-конструк-

торські роботи та інвестиції в людський капітал. 

Підйоми і спади економіки можуть бути специ-

фічною реакцією на несподівані потрясіння в 

реальному економічному середовищі. 

Циклічність економічного розвитку має зна-

чний вплив на економічну динаміку в Україні. Діа-

гностика циклічності є одним із інструментів рин-

ку, що полягає у постійному моніторингу макрое-

кономічних факторів. Теоретична розробка систе-

ми аналізу циклічності в економіці є умовою дося-

гнення Україною стабільного зростання. 

Феномен циклічності аналізували відомі 

вчені – Т.П. Близнюк  [7], А.С. Гальчинський [8], 

В.М. Геєць [9], С.М. Меньшиков [10], І.В. Тара-

ненко [11], М.І. Туган-Барановський[12] та бага-

то інших.  

Невирішені раніше питання, що є части-

ною загальної проблеми. Цикли – один із голов-

них інструментів прогнозування та подолання 

кризових явищ в економіці. Літературний аналіз 

показує, що теорія економічних циклів розвива-

ється і переглядається з різних боків. На сьогодні 

існує значна кількість теоретичних напрацювань 

щодо причин виникнення економічних циклів. 

При цьому  виникає необхідність пошуку най-

більш впливових складових ВВП, які більшою 

або меншою мірою впливають на циклічність 

економічного розвитку України.  

Для вирішення цього питання застосуємо 

найбільш актуальну в сьогоднішньому економіч-

ному житті теорію реальних ділових циклів 

(RBC).  

Україна, як одна з пострадянських країн, має 

свої специфічні внутрішньоекономічні проблеми. 

Більшість виробничих технологічних потужностей 

були розроблені понад 25 років тому, і піддавалися 

незначній модернізації. Це стримує країну в досяг-

ненні сучасного рівня світового технологічного 

прогресу. Незважаючи на нинішні економічні та 
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політичні проблеми, та провівши аналіз основних 

складових ВВП України можна принаймні визна-

чити, які складові ВВП є найбільш важливими у 

процесі виходу економіки країни з кризового стану 

та розвитку її потенціалу. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї 

статті є визначення за допомоги теорії RBC мак-

роекономічних факторів, які найбільше вплива-

ють на флуктуацію економічних процесів в 

Україні: тих, що приводять до рецесії, і навпаки 

– до підйому ВВП. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з офіційною статистикою Світового банку 

[13] та Держкомстату України, усереднений показ-

ник приросту ВВП України в 2010–2013 роках ста-

новив 2,4% на рік. У 2014 році цей показник був 

негативним (- 6,5%). У 2015 році Світовий банк про-

гнозує падіння ВВП в Україні до 7,5%. У серпні по-

точного року Міністерство економічного розвитку и 

торгівлі оцінило падіння ВВП України за підсумка-

ми першого півріччя 2015 року на 16,3% [14]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зро-

бити висновок, що Україна перебуває у фазі ре-

цесії. Оскільки рецесія – це один з періодів еко-

номічного циклу, то слід визначити фактори 

ВВП, які більшою чи меншою мірою викликають 

флуктуацію. 

Відомо, що існують три основні компоненти 

ВВП: трендовий, сезонний і циклічний. Останній 

показує відхилення реального обсягу виробництва 

від лінії тренду. Для того, щоб відокремити циклі-

чний компонент із введених аналітичних даних, 

використано фільтр Ходрика–Прескотта, а для роз-

рахунку даних застосовано програму EViews 8. 

Відомо, що основні компоненти ВВП ви-

значаються за видатками і включають [15]: 
 

NXIGCGDP  , (1) 

 

де: 

C – кінцеве споживання домашніх господарств,  

I – валове накопичення капіталу, 

G – державні витрати, 

NX – чистий експорт. 

У базовій формулі ВВП (1) немає прямих 

компонентів, що визначають вплив інновацій-

них технологій, а відповідно до теорії RBC ос-

новним фактором економічного зростання є 

збільшення капіталовкладень у науково-

дослідні, дослідно-конструкторські роботи і 

інвестиції в людський капітал. Для аналізу 

впливу інноваційних технологій введемо в фо-

рмулу (1) непрямий показник R&D, який ви-

значає наукові дослідження і розробки. Отри-

мана модель відображається формулою (2). 

 

DRNXIGCGDP & . (2) 

 

Інвестиції в наукові дослідження і розроб-

ки не дають моментального економічного ефек-

ту, тому дані R&D у розрахунках враховуємо із 

затримкою на 1 рік (у попередніх розрахунках 

застосовували затримку в 2 і 3 роки, циклічна 

компонента ВВП при цьому практично не змі-

нювала свої значення). 

Із урахуванням п'яти макроекономічних 

показників упродовж 13 років створено збала-

нсовану таблицю даних багатовимірного тим-

часового ряду. Для аналізу застосовано вибірку 

з 2000 по 2013 роки, яку наведено в таблиці 1 

[13]. Для точності розрахунків у дослідженні 

зроблено упорядкування номінальних економі-

чних значень у реальні. Для того, щоб виклю-

чити ефект інфляції, усі значення таблиці було 

проіндексовано за допомоги відповідного ці-

нового індексу. 

 

Таблиця 1 

Економічні показники, складові ВВП України (Поточний US $) [13] 

Рік 

Циклічний 

компонент 

ВВП 

Кінцеве спожи-

вання домашніх 

господарств 

Державні 

витрати 

Валове накопи-

чення капіталу 

Чистий екс-

порт 

Наукові дослі-

дження та роз-

робки 

2000 623572 1969479426 418901327 784009273 -113648118 9835556,917 

2001 -168567 1039780370 226249392 763579102 -895822078 7955635 

2002 63366 1347501995 309654425 1211656298 -135275874 9483990 

2003 -99552 923820473 212474607 919336758 -84956526 7777183 

2004 -284711 541276636 110688541 587566492 161662600 5189250 

2005 -259582 478527778 104040588 708036543 170302133 6644311 
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Продовження таблиці 1 

2006 -150148 569985602 109299333 832776867 69025682 9236680 

2007 -75958 582928120 107426222 824704736 196373397 9033057 

2008 -93771 610220281 104355067 842623488 113869383 9736835 

2009 -29238 640681852 107091394 942958471 391910643 11023828 

2010 91444 809392922 129031766 1290317668 57986342 15637804 

2011 165402 746844762 145118862 1582612864 -244339024 21249751 

2012 200895 721994495 154911915 1906336128 -574683663 27756148 

2013 158990 672151352 134965699 2079950842 -977527067 34191697 

 

З метою визначення того, чи властиві зіб-

раним даним небажані процеси (одиничні корені, 

автокореляція або гетероскедастичність), а також 

для контролю точності розрахунку моделі прове-

дено тести. 

Для економетричного аналізу та отриман-

ня операційного циклічного компонента ВВП 

проведено фільтрацію результатів розрахунку 

збалансованої таблиці даних багатовимірного 

тимчасового ряду. 

За первинних розрахунків моделі (2) фак-

тори «чистий експорт» і «державні витрати» по-

казали незначний вплив на зміну циклічної ком-

поненти ВВП, тому ці чинники були виключені з 

моделі. 

Для визначення наявності проблеми авто-

кореляції першого порядку, в рівняння була до-

дана змінна-індикатор AR (1). 
Після всіх змін і перетворень була отрима-

на модель: 
 

 

GDPcycle = β1+ β2 Cons + β3 I + β4 R&D + AR(1), 
(3) 

 

де: 

GDPcycle – циклічний компонент ВВП, 

β1 – вільний коефіцієнт, 

Cons – споживання, 

I – інвестиції, 

R&D(-1) – непрямий показник, що визначає нау-

кові дослідження і розробки минулого року, 

AR(1) – індикатор наявності авторегресії першо-

го порядку. 

Результати оцінювання параметрів ліній-

ної моделі множинної регресії наведені  

в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Результати оцінок параметрів лінійної моделі множинної регресії* 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -40113877 8076544. -4.966709 0.0003 

Cons 0.400649 0.130914 2.953759 0.0121 

I 1.535528 0.215006 7.141802 0.0000 

R&D 20.64562 8.401979 2.457233 0.0302 

AR(1) 0.822179 0.040315 20.39380 0.0000 

R-squared 0.972368    

Durbin-Watson stat 1.890414    

* Побудовано та розраховано автором 

 

Згідно з результатами регресійного 

аналізу, представленими в таблиці 2, оцінка 

лінійної моделі множинної регресії має ви-

гляд: 
 

GDPcycle = -40113877+ 0.401Cons + 1.54I + 20.65R&D + AR(1). (4) 

 

Результати свідчать, що розрахункові зна-

чення критерію ймовірності (Prob.) високі і ме-

нше рівня значення 0.05. Цей факт відкидає не-

дійсну гіпотезу, що змінні дані не мають ніякого 

впливу на коливання ВВП. Статистика Durbin-

Watson рівна 1.89, що вказує на відсутність се-

рійної кореляції. R
2
 = 0.97, означає, що 97% варі-

ації залежної змінної (GDPcycle) належить до 

допустимих змінних, а інші 3% – до інших фак-

торів. Імовірність наявності авторегресії першого 

порядку (AR (1)) відсутня. 

Коефіцієнт (Cons) – кінцеве споживання 

домашніх господарств. Він показує, що для змі-

ни перемінної на 1%, циклічний компонент 
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ВВП України змінюється на 0,4%. Для інвести-

цій (І) кожна зміна фактора на 1% буде призво-

дити до зміни циклічного компонента до 1,5%, 

що вказує на потенційну поточну потребу еко-

номіки. Отриманий результат R&D, витрат на 

дослідження і розвиток, дуже несподіваний і 

істотний. У моделі, для кожної зміни R&D на 

1%, циклічний компонент ВВП змінюється 

майже на 21%. Для порівняння: у країнах-

членах Європейського Союзу цей коефіцієнт 

становить 1,87% [16]. Цей факт повинен сприй-

матися як потреба України в нових технологіях 

і максимальному оновленні всіх існуючих тех-

нологічних потужностей. Звичайно, для впрова-

дження нових технологій потрібен час, але зага-

льна тенденція змін економіки для її якнайшви-

дшого відновлення та зростання може бути ви-

значена і втілена вже в найближчому майбут-

ньому. 

Для визначення стійкості процесу було 

проведено тестування на наявність структурних 

проблем, а саме – тести на наявність одиничних 

коренів і гетероскедастичності. Результати пере-

вірки наведені в таблицях 3, 4. Проблема автоко-

реляції у моделі виключена внаслідок додавання 

специфічної змінної (AR (1)). 

 

Таблиця 3 

Тест на перевірку одиничних коренів* 

* Побудовано та розраховано автором 

 

Ймовірності одиничних коренів для всіх змін-

них наближені до нуля, це свідчить про те, що нульо-

ва гіпотеза про одиничні корені не відхиляється для 

змінних у рівнях і процес стаціонарний (табл. 3). 
 

Таблиця 4 

Тестування на гетероскедастичність* 

Variable Method t-Statistic Prob. 

Cons Breusch-Pagan-Godfrey 0.881264 0.3942 

I Breusch-Pagan-Godfrey -2.199206 0.0466 

R&D Breusch-Pagan-Godfrey 0.036388 0.9715 

* Побудовано та розраховано автором 

 

Ймовірності змінних вищі, ніж критичне 

значення 0,01, тому не можна відкинути нульову 

гіпотезу, отже, гетероскедастичність у даних від-

сутня. Виходячи з отриманих результатів, можна 

зробити висновок про значущість та достовір-

ність результатів, оскільки всі проведені тести 

успішно пройдені. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, за результатами 

досліджень були отримані відповідні результа-

ти і висновки. В отриманій моделі складовий 

фактор ВВП за витратами, а саме чистий екс-

порт, має незначний вплив на циклічність 

ВВП. А за умови збільшення фактора, який 

відображає інвестиції в наукові дослідження і 

розробки на 1%, циклічний компонент ВВП 

змінюється майже на 21%. Це величезний по-

тенціал для інвесторів. Для порівняння: у краї-

нах-членах Європейського Союзу цей коефіці-

єнт становить 1,87%. З іншого боку цей факт 

відображає відсталість України у застосуванні 

нових технологій і необхідність оновлення іс-

нуючих технологічних потужностей. У пода-

льших роботах автор планує провести аналіз 

технологічних потужностей, які найбільше 

впливають на зміни ВВП України. 
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Сидоренко К.В. 

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ  

ІНФРАСТРУКТУРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

У статті розроблено та обґрунтовано наукові засади формування і реалізації стратегії конкурентосп-

роможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів на світовому ринку авіаційних перевезень, 

яка передбачає аналіз інтересів різних груп зацікавлених сторін у стратегічному розвитку аеропортової ін-

фраструктури, визначення стратегічних цілей і задач, проведення діагностики наявного стану інфраструкту-

ри, пошук варіантів її розвитку, планування чітко структурованої й ефективної гнучкої системи управління 

та фінансування аеропортової інфраструктури.  

Ключові слова: аеропорт, виробнича інфраструктура, конкурентоспроможність, світовий ринок авіа-

ційних перевезень. 

Постановка проблеми. Істотна роль ви-

робничої інфраструктури міжнародних аеропор-

тів у формуванні глобальної економічної систе-

ми та динамічний розвиток світового авіаринку 

вказують на необхідність розробки і реалізації 

механізму управління конкурентоспроможністю 

виробничої інфраструктури й важливої його 

складової на рівні суб’єктів міжнародного бізне-

су – формування стратегії конкурентоспромож-

ності аеропортової інфраструктури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На основі наукових досягнень видатних вчених 

S. Acharya, P. Belobaba [2], K. Button [3], J. Duffy, 

P. Forsyth, D. Gillen, A. Graham, M. Hussain [7], 

R. Macario  [8], S. Morichi , I. Mykhalchenko  [9], 

A. Odoni, Z. Qin, T. Reynolds, G. Rus, H. Vega, 

C. Winston  [12] нами було розпочато дослідження 

особливостей управління конкурентоспроможніс-

тю виробничої інфраструктури міжнародних аеро-

портів на світовому ринку авіаційних перевезень 

[1; 11]. Однак стратегічний розвиток інфраструкту-

ри аеропортів як компонента глобальної виробни-

чої інфраструктури є відносно новим процесом, ще 

недостатньо дослідженим економічною наукою, 

що підтверджує актуальність обраної тематики. 

Формулювання цілей статті. Основним 

завданням дослідження є розробка та обґрунту-

вання наукових засад формування і реалізації 

стратегії конкурентоспроможності виробничої 

інфраструктури міжнародних аеропортів на сві-

товому ринку авіаційних перевезень. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Необхідним орієнтиром в умовах глобалізації 

та лібералізації світового авіаринку є формуван-

ня стратегії конкурентоспроможності аеропорто-

вої інфраструктури, адже в сучасних умовах гло-

бальної конкуренції аеропорти повинні не тільки 

зосереджувати увагу на внутрішньому стані 

справ, але й розробляти довгострокову стратегію 

поведінки, яка б дозволяла їм реагувати на зміни, 

що відбуваються в оточенні. 
_______________ 

© Сидоренко Катерина Вікторівна, аспірант кафедри  

міжнародної економіки, Національний авіаційний універси-

тет, м.Київ, e-mail: sydorenko.kateryna2014@gmail.com

         На нашу думку, стратегія конкурентоспро-

можності виробничої інфраструктури міжнарод-

них аеропортів на світовому ринку авіаційних 

перевезень являє собою довгостроковий план 

дій, необхідних для оптимального й стійкого 

управління аеропортовою інфраструктурою, по-

в'язаною з нею діяльністю, ризиками і фінансу-

ванням з метою досягнення стратегічних цілей та 

завоювання аеропортами сильних довгостроко-

вих конкурентних позицій на світовому авіарин-

ку. Оскільки стратегія конкурентоспроможності 

аеропортової інфраструктури є складовою меха-

нізму управління конкурентоспроможністю ви-

робничої інфраструктури на світовому ринку 

авіаперевезень, то необхідним є узгодження по-

літики та цінностей кожного окремого аеропорту 

з політикою управління конкурентоспроможніс-

тю виробничої інфраструктури на світовому аві-

аринку, через яку формуються сучасні стандарти 

і ресурси для розвитку інфраструктури, концеп-

ція цілісної стратегії, впровадження необхідних 

процесів в існуючі процеси стратегічного бізнес-

планування та управління, необхідних для того, 

щоб вона працювала. Реалізація стратегії вимагає 

цілісної інтеграції процесів управління конкуре-

нтоспроможністю виробничої інфраструктури 

міжнародних аеропортів (ВІМА) у рамках орга-

нізації процесів всього аеропорту та виступає у 

довгостроковій перспективі в якості засобу під-

вищення віддачі на інвестований капітал, забез-

печення фінансової стійкості, задоволення вимог 

всіх зацікавлених учасників, доведення рівня 

аеропортового обслуговування до світових стан-

дартів з усіма вимогами безпеки й у повній від-

повідності з навколишнім середовищем (рис. 1). 

Стратегія конкурентоспроможності ВІМА 

на світовому авіаринку спрямована на пошук та-

ких ринкових ніш, де аеропорти зможуть запро-

понувати унікальні або комплексні послуги ін-

фраструктури, відсутні в повному обсязі у основ-

них конкурентів не лише серед аеропортів, але й у 

підприємств інших видів транспорту. З метою 

підвищення конкурентоспроможності ВІМА по-

винні бути застосовані нові технічні та технологі-
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чні принципи і знайдені шляхи забезпечення 

менших порівняно з конкурентами експлуатацій-

них витрат, перш за все за рахунок використання 

можливостей інфраструктури. 
 

 
Рис. 1. Цілісна інтеграція процесів і систем забезпечення конкурентоспроможності виробничої 

інфраструктури міжнародних аеропортів на світовому ринку авіаційних перевезень* 

* Узагальнено та доповнено автором на основі матеріалів [2; 6; 12] 

 

Глобалізація бізнесу та інтеграційні 

процеси вимагають пошуку консенсусу, вра-

хування інтересів держави, інших суб’єктів 

ринку. Тому на підготовчому етапі формуван-

ня стратегії конкурентоспроможності ВІМА 

необхідним є аналіз суб’єктів зацікавлених 

сторін, зокрема визначення їхніх інтересів і 

потреб в інформації, можливостей, на які мо-

жна покладатися при реалізації стратегії, ви-

явлення потенційних конфліктів інтересів та 

ризиків, які можуть ставити під сумнів успіх 

стратегії чи окремих її частин, визначення 

груп зацікавлених сторін, які залучатимуться 

до участі на різних етапах розробки й реаліза-

ції стратегії, зменшення чи, бажано, ліквідації 

впливу можливих негативних наслідків як на 

стратегію, так і на вразливі групи зацікавле-

них сторін (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Групи зацікавлених сторін у стратегічному розвитку виробничої інфраструктури  

міжнародних аеропортів* 

* Узагальнено та доповнено автором на основі матеріалів [3; 5] 
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Наднаціональні інтеграційні угруповання 

зацікавлені у стратегічному розвитку ВІМА як 

фактора соціально-економічного зростання, спри-

яння загальному добробуту, протидії тероризму й 

забезпечення миру у світі тощо. Універсальні ж та 

регіональні міжнародні авіаційні організації став-

лять за мету розвиток повітряного транспорту. 

Враховуючи сучасні глобальні виклики соціаль-

но-економічного зростання, інтереси авіаційних 

організацій у стратегічному розвитку ВІМА сфо-

кусовані у забезпеченні авіаційної безпеки, безпе-

ки польотів, охорони навколишнього середовища. 

Уряди прагнуть підвищення конкурентних 

позицій країн у світогосподарському просторі й 

поліпшення соціального добробуту. Тому інте-

ресами є забезпечення авіаційної безпеки, захист 

екології, стимулювання технічного прогресу, під-

вищення ділової активності, створення умов для 

розвитку малого й середнього бізнесу, забезпечен-

ня зайнятості населення, максимізація податкових 

надходжень, розвиток транспортної інфраструкту-

ри. Однак, оскільки переважно держава є основним 

власником аеропортів, то змушена визначати стра-

тегічні пріоритети їх розвитку й створення відпові-

дного рівня інфраструктури, спираючись на капітал 

приватного сектору та створюючи умови для чес-

ної конкуренції і максимізації прибутку. 

Основні мотиви інвесторів – отримання 

більших інвестиційних можливостей шляхом 

підвищення ефективності аеропорту та максимі-

зації прибутку. Менеджмент теж зацікавлений у 

максимізації продуктивності, якщо стимули ви-

значені угодою. У випадку, коли команда управ-

ління і є інвесторами, стимули не явно наявні. 

Пасажири зацікавлені у широкій пропозиції 

маршрутів авіакомпаніями за помірними цінами, 

високою якістю та надійністю обслуговування. 

Авіакомпанії зацікавлені у збільшенні кі-

лькості аеропортових послуг та підвищенні якос-

ті обслуговування за помірними цінами. Базові 

авіакомпанії можуть інвестувати у ВІМА для 

підвищення своєї конкурентоспроможності. 

Вантажні оператори теж прагнуть підви-

щення якості послуг ВІМА, крім того можуть 

бути зацікавлені у розвитку логістичних плат-

форм поблизу аеропорту для того, щоб краще 

інтегрувати свою економічну активність і збіль-

шити ефективність пропонованих послуг. 

Інтересами інших компаній, що діють на 

території аеропорту, також є отримання якісних 

послуг за помірною ціною; розширення ВІМА 

може відкрити нові можливості для бізнесу. 

Інтереси фінансистів залежать від успіху 

проекту розвитку ВІМА; будучи надзвичайно 

схильними до інвестиційних ризиків, можуть 

виступати в якості суб'єкта моніторингу реаліза-

ції проекту й забезпечувати консультаційні пос-

луги аж до успішного його завершення. 

Великі землевласники виграватимуть за ра-

хунок збільшення ринкової вартості нерухомості. 

Вони можуть спекулювати, купуючи значні площі 

землі за низькими цінами і відразу ж після оголо-

шення проекту реалізовувати їх на ринку. Спеку-

лянти ж можуть існувати і на фондових ринках. 

Стратегічний розвиток ВІМА в більшості 

випадків є джерелом ділових можливостей як 

для вже створених підприємств, так і для розши-

рення й зміцнення місцевої економіки. 

Раціоналізація кадрових ресурсів є одним з 

перших заходів операторів аеропортів з метою 

оптимізації ефективності аеропорту. Працівники 

остерігаються масових процедур звільнення вна-

слідок реструктуризації; їх цікавить особиста 

мотивація у вигляді одержуваних ними доходів 

за виконання своїх обов'язків. 

Жителі прилеглих до аеропорту територій 

зацікавлені в мінімізації впливу на навколишнє 

середовище і у здійсненні суворих заходів конт-

ролю шуму. Спекуляція на ринку нерухомості 

також може призвести до ескалації цін на житло. 

Засоби масової інформації мають намір ті-

сно співпрацювати як з прихильниками, так і з 

опозицією задля поширення інформації та спри-

яння інтенсивним дебатам. 

Протидія зацікавлених сторін у стратегіч-

ному розвитку ВІМА може викликати низку 

проблем: 

 негативний вплив проектів розвитку 

ВІМА на навколишнє середовище, підвищення 

рівня авіаційного шуму, нищення майна на при-

леглій до аеропорту території; 

 недостатня інтеграція ВІМА в існуючу 

інфраструктуру, неспроможність побудувати 

допоміжну інфраструктуру (залізниці, автобусні 

термінали, станції метро тощо); 

 фінансові проблеми, які можуть призвес-

ти до суперечок між кредиторами та акціонерами з 

приводу реалізації проектів розвитку ВІМА; 

 проблеми з базовими авіакомпаніями, осо-

бливо, якщо вони проходять процес реструктуризації; 

 відмова від співпраці або занадто бю-

рократичні стосунки з державними установами; 

 продаж активів аеропорту за більш ни-

зькими цінами іноземним корпораціям, спекуля-

тивні операції на ринку нерухомості;  

 відсутність прозорості процесу закупі-

вель може призвести до корупції. 

Стосунки з зацікавленими учасниками 

мають такі основні форми: 

1) прямі контакти – пряме обговорення із 

зацікавленими сторонами, що дозволяє краще 

зрозуміти проекти розвитку ВІМА й збільшує 

ймовірність реалізації угод; 

2) неявні переговори – форма відносин, 

коли немає прямого зв'язку між агентами, проте 

дані групи зацікавлених сторін розглядаються 

при підготовці проектів розвитку ВІМА; 

3) зв'язки з громадськістю – рекламні кам-

панії з метою формування позитивного сприй-

няття проектів; 
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4) відносини, які ігноруються – стосують-

ся груп, які можуть призвести в майбутньому до 

небезпеки. 

Враховуючи, що кращим варіантом є пря-

ма участь, правильний спосіб ведення діалогу 

між агентами здійснюється через повторюваний 

процес. Починаючи з ранніх стадій стратегічного 

планування конкурентоспроможності ВІМА, 

протягом всіх етапів й аж до реалізації стратегії 

повинні бути задіяні ефективні механізми зв’язку 

з усіма зацікавленими учасниками: 

 дослідження думок і переваг груп заці-

кавлених сторін, виявлення потенційних неузго-

дженостей і відмов; 

 проведення переговорів і консультації з 

зацікавленими сторонами з метою отримання 

інформації про поточне сприйняття програм роз-

витку ВІМА для правильного управління очіку-

ваннями і розуміння реальних потреб груп; 

 надання освітніх послуг з метою більш 

глибокого розуміння програм розвитку ВІМА; 

 підвищення інформованості зацікавле-

них сторін шляхом проведення громадських збо-

рів або через засоби масової інформації. 

Поширення інформації серед зацікавлених 

учасників підвищує ймовірність успіху реалізації 

стратегії. 

Процес стратегічного планування підви-

щення конкурентоспроможності ВІМА генерує 

цілі і задачі, необхідні для досягнення стратегіч-

них цілей (рис. 3). В умовах глобальної конкуре-

нції міжнародні аеропорти повинні орієнтувати-

ся на збільшення пасажиро- та вантажопотоків, 

що стимулюватиме зростання авіарухливості 

населення, мобільності товарів і факторів вироб-

ництва, реалізацію транзитного потенціалу країн, 

і, у підсумку, соціально-економічне зростання 

національних економік [11]. 
 

 

 
 

Рис. 3. Стратегічна мета, підцілі та задачі управління конкурентоспроможністю виробничої  

інфраструктури міжнародних аеропортів на світовому ринку авіаційних перевезень* 
 

* Побудовано автором 
 

 

Підвищення конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів на світовому ринку  
авіаційних перевезень в умовах глобальної конкуренції 

Підвищення рівня обслуговування пасажирів 

 реконструкція терміналів, забезпечення їх комфор-
табельності; 

 впровадження сучасних ІТТ; 
 впровадження е-обслуговування; 
 спрощення автоматизованої системи самообслуго-

вування; 
 збільшення потенціалу автостоянки; 
 підтримання системи роздрібної концесії в терміна-

лах; 
 генерування комерційних доходів за рахунок ство-

рення додаткових торгових площ; 
 модернізація автоматизованої системи пересування 

пасажирів; 
 розширення термінальних послуг для пасажирів з 

фізичними вадами; 
 безперервне поліпшення і скорочення експлуата-

ційних витрат. 

Підвищення рівня обслуговування вантажів 

 впровадження інтегрованої операційної системи обробки 
багажу; 

 модернізація автоматизованої системи обробки багажу; 

 модернізація системи постачання багажу; 

 включення інфраструктури аеропорту до інтермодальної 

системи. 

Ефективне використання аеропортової інфраструктури 

 впровадження найкращого світового досвіду управ-
ління об’єктами ВІМА; 

 надання об’єктів ВІМА за найнижчою можливою 

ціною при оптимальному рівні ризику і продуктивно-

сті; 

 впровадження інжинірингу заміни активів; 

 оновлення ІТ-інфраструктури; 

 підвищення інженерно-експлуатаційної ефективності; 

 інжиніринг залізничних активів для підтримки пото-

чних операційних рівнів продуктивності; 

 модернізація інфраструктури управління відходами; 

 впровадження нових технологій для скорочення спо-

живання енергії, викидів вуглекислого газу; 

 підвищення продуктивності системи контролю за-

бруднення поверхневих вод; 

 забезпечення більш досконалої та автоматизованої 

системи управління даними авіаційного шуму; 

 застосування технологій, які забезпечать сталий роз-

виток. 

Кумулятивний ефект від одночасного поліпшення процесів, 

інфраструктури та впровадження інновацій 

 адаптація аеродрому для можливості приймати широкофю-
зеляжні ПС нового покоління; 

 впровадження операційної системи заміни критичних активів; 

 консолідація зусиль авіакомпаній, аеропорту та паливозап-
равних компаній для модернізації інфраструктури паливоза-

безпечення; 

 консолідація зусиль з вантажними операторами для поліп-

шення доступу до аеродрому; 

 впровадження заправок для транспортних засобів з альтер-

нативними видами палива; 

 формування нової високовольтної електричної інфраструк-

тури тощо. 
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Зміни в стратегічному напрямі або пріори-

тетах як правило впливають на послуги аеропор-

тової інфраструктури, вартість і рівень обслуго-

вування. Тому стратегія конкурентоспроможнос-

ті ВІМА вимагає постійного перегляду з метою 

переконання, що в короткостроковій і довгостро-

ковій перспективах зміни пріоритетів та пов'яза-

них з ними відповідних об’єктів виробничої ін-

фраструктури аеропортів є узгодженими. 

На перших етапах стратегічного плануван-

ня підвищення конкурентоспроможності ВІМА 

необхідним є проведення діагностики наявного 

стану інфраструктури, пошук варіантів її розвит-

ку, встановлення пріоритетності проектів. Діагно-

стика ВІМА та ідентифікація проблем здійсню-

ється або в межах груп інфраструктурних 

об’єктів, або в межах об’єктів інфраструктури, 

необхідних для підтримання конкретного виду 

аеропортового обслуговування. Визначаються 

залишкові ресурси та оцінюється майбутнє зрос-

тання експлуатаційних потреб з урахуванням різ-

них стадій життєвого циклу інфраструктурних 

об’єктів з метою вибору кращих альтернатив 

стратегічного розвитку. В процесі управління 

конкурентоспроможністю ВІМА слід встановлю-

вати такий рівень обслуговування, який би повні-

стю відповідав потребам світового авіаринку. 

За результатами діагностики визначаються 

інфраструктурні об’єкти, які мають вирішальне 

значення для стабільної роботи аеропорту, 

об’єкти, які в разі відмови можуть призвести до 

значних наслідків, з метою зосередження уваги 

на їх інвестуванні для можливого пом’якшення 

ризиків. Критичність інфраструктурних об’єктів 

визначається на основі трифакторної підсумову-

ючої оцінки наслідків (економічні, екологічні та 

соціальні) у разі відмови об’єкта або групи 

об’єктів. Основним завданням на цьому етапі є 

пошук компромісу між рівнем сервісу, вартістю і 

ступенем ризику. 

В умовах глобальної конкуренції досяг-

нення стратегічної мети конкурентоспроможнос-

ті ВІМА передбачає планування чітко структу-

рованої й ефективної гнучкої системи управління 

та фінансування аеропортової інфраструктури. За 

фінансових труднощів, з якими стикається світо-

ва економіка, реальною альтернативою для роз-

витку великих проектів може стати державно-

приватне партнерство (ДПП). Залучення приват-

ного сектору у процеси управління та фінансу-

вання ВІМА має низку переваг і дозволяє урядам 

країн більш ефективно розподіляти фінансові 

ресурси, досягаючи при цьому оптимального 

співвідношення якості й ціни (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки застосування державно-приватного партнерства у стратегічному розвитку  

виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів* 

Переваги Недоліки 

Співвідношення ціни та якості: 

- надання якісних послуг інфраструктури за менших загальних 

витрат; 

- ДПП створює можливості для розвитку ВІМА та надання 

послуг, які ймовірно були б неможливі через бюджетні обме-

ження; 

- отримання більш високої якості стимулює активізацію ДПП 

державним сектором; 

- мінімізація витрат протягом життєвого циклу ВІМА шляхом 

максимізації застосування більш інноваційного дизайну, кра-

щих методів будівництва, сучасних інформаційних технологій, 

кращої технічної підтримки обслуговування. 

Високі трансакційні витрати: 

- реалізація ДПП супроводжується значними тра-

нсакційними витратами; зменшити ж трансакційні 

витрати допоможе стандартизація контрактних 

форм та процедур ДПП; 

- недоцільно застосовувати ДПП у невеликих 

проектах. 

Продуктивність будівництва: 

- приватний сектор уникає перевитрат засобів або їх затримку; 

- генерування грошових потоків одразу після початку надання 

послуги. 

Виконання умов контракту: 

- можуть виникати ситуації низької якості обслу-

говування (з метою запобігання цьому до контра-

кту повинні бути включені еталонні маркери для 

здійснення порівняльного аналізу). 

Оперативна продуктивність: 

- надання повного спектру послуг протягом всього життєвого 

циклу проекту; 

- поєднання будівництва / дизайну / експлуатації дає синерге-

тичний ефект; 

- приватний сектор вносить ноу-хау і дозволяє реалізувати 

більш динамічні бізнес-моделі; 

- усунення джерел неефективності. 

Структура відокремлення: 

- створення закритих структур, які можуть ввести 

в оману державу і прагнути до захоплення ситуа-

ції; рішенням може бути організація структури, 

яка б проводила моніторинг виконання зо-

бов’язань контракту ДПП. 

Інновації та поширення успішної практики: 

- стимулює інноваційну діяльність та імплементацію передо-

вого досвіду для поліпшення загального обслуговування і 

отримання більш високих прибутків / скорочення витрат. 

Умови роботи у державному секторі: 

- залучення приватного сектору в державні струк-

тури швидше за все означатиме реструктуризацію 

та вивільнення робочих місць. 

* Узагальнено та доповнено автором на основі матеріалів [4; 10] 
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ДПП дозволяє досягти економічних ре-

зультатів (за умови дотримання встановлено-

го рівня безпеки), необхідних для відтворення 

інфраструктури аеропортів, а також для фор-

мування механізмів залучення масштабних 

інвестицій із тривалим терміном їх повер-

нення. 

Фінансування інфраструктурних проектів 

повинно здійснюватися за рахунок джерел різного 

походження, що дає можливість правильно роз-

поділити ризики між державним і приватним сек-

торами з урахуванням їхньої здатності управляти 

конкурентоспроможністю ВІМА та обмежити 

вплив спонсорів на ризики проектів (рис. 4). 
 

 

 
 

Рис. 4. Система угод фінансового проектування при стратегічному розвитку  

виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів* 

 

* Узагальнено та доповнено автором на основі матеріалів [2; 4; 10] 

 

 

Проект фінансування ВІМА передбачає 

консорціум інвесторів, пов'язаний з сильним си-

ндикатом банків, які відповідатимуть за проекту-

вання фінансового плану, сек'юритизацію інвес-

тицій, надання допомоги в залученні акціонерно-

го капіталу й випуску облігацій. Договірна ме-

режа фінансування проекту має складну струк-

туру не лише через кількість учасників, але, го-

ловним чином, через пряму та непряму взаємо-

дію між ними. 

Моніторинг реалізації стратегії конкурен-

тоспроможності ВІМА рекомендується організо-

вувати на основі побудови стратегічних карт 

шляхом адаптації спеціального добору парамет-

рів розвитку виробничої інфраструктури аеропо-

ртів, що дозволить досягти балансу між коротко-

строковими та довгостроковими цілями, між ба-

жаними результатами й факторами їх досягнен-

ня, отримати синергетичний ефект від взаємодії 

аеропорту з іншими учасниками авіаринку  

(рис. 5). 

Про реалізацію стратегії конкурентоспро-

можності ВІМА на світовому ринку авіаційних 

перевезень свідчить ступінь досягнення аеропор-

том стратегічних результатів. Управління ефек-

тивністю діяльності аеропорту базується на по-

ліпшенні продуктивності там, де моніторинг вка-

зує на необхідне. 
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Рис. 5. Комплексна схема моделі стратегічної карти підвищення конкурентоспроможності виробничої 

інфраструктури міжнародних аеропортів* 
* Побудовано автором 
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Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Під впливом процесів інтернаціоналі-

зації виробництва, регіоналізації, глобалізації 

особливе місце в глобальній економічній системі 

займає виробнича інфраструктура міжнародних 

аеропортів. Інфраструктура аеропортів послідов-

но трансформується в симбіоз підсистем практи-

чно всіх відомих інфраструктурних систем і за-

вдяки цьому здобуває якісну характеристику 

джерела наймогутніших імпульсів до власного 

розвитку й вирішення різноманітних соціально-

економічних проблем у національному, регіона-

льному, глобальному масштабах. Механізм 

управління конкурентоспроможністю ВІМА пе-

редбачає реалізацію стратегії конкурентоспро-

можності ВІМА на світовому ринку авіаційних 

перевезень. Реалізація ж запропонованої страте-

гії вимагає цілісної інтеграції процесів управлін-

ня виробничою інфраструктурою у рамках орга-

нізації процесів всього аеропорту та виступає у 

довгостроковій перспективі в якості засобу під-

вищення віддачі на інвестований капітал, забез-

печення фінансової стійкості, задоволення вимог 

всіх зацікавлених сторін, доведення рівня обслу-

говування клієнтів аеропортових послуг до сві-

тових стандартів, з усіма вимогами безпеки і у 

повній відповідності з навколишнім середови-

щем. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей трансформації світового ринку авіаційних перевезень. 

Проаналізовано глобальні виклики економічного розвитку світового ринку авіаційних перевезень. Досліджено 

вплив зовнішніх подій на ринок авіаційних перевезень. Наведено динаміку розвитку ринку зі встановленням ос-

новних процесів, які впливають на зростання кількості авіаційних перевезень у світі. Зазначено основні типи 

міжнародних угод про авіаційні перевезення. Виділено періоди розвитку світового ринку авіаційних перевезень. 
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Постановка проблеми. Світовий ринок 

авіаційних перевезень є одним з основних еле-

ментів світового господарства та відіграє важли-

ву роль у процесі закріплення взаємозв’язків між 

країнами. Авіаційні перевезення є найбільш гло-

балізованими, оскільки це підтверджується пос-

тійним зростанням їх динаміки. З розвитком та 

поширенням глобалізаційних процесів, інформа-

ційних технологій, лібералізаційних тенденцій у 

світі відбуваються і відповідні зміни в умовах 

функціонування авіаційних перевізників. Вдале 

пристосування до змін є запорукою успіху 

суб’єктів ринку та закріплення національної по-

зиції на світовій арені. Тому актуальними та ва-

жливими залишаються дослідження еволюцій-

них змін та особливостей сучасного етапу функ-

ціонування світового ринку авіаперевезень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міжнародними організаціями періодично відбува-

ються огляди стану, динаміки та регулювання авіа-

ційних перевезень з подальшою публікацією звітів 

про їх результати, серед яких ІСАО, ІАТА, WTO, 

World Bank. В Україні дослідженням теорії та прак-

тики щодо вирішення проблемних питань функціо-

нування та розвитку ринку авіаперевезень займались 

такі вчені як: Г. Астапова, І.О. Геєць, В. Єлагін, 

В. Загорулько, В. Коба, В.В. Мізюк, А.М. Новікова 

С. Подрєза, А.А. Прокоп’єва, К.В. Сидоренко, 

В.Чужиков, Г. Юн та інші. 

Проте слід зазначити, що у наукових пра-

цях та періодичних виданнях досі поглиблено не 

досліджувалися особливості трансформації сві-

тового ринку авіаперевезень з виокремленням 

окремих етапів його розвитку. 

Формулювання цілей статті. Основним 

завданням цієї публікації є дослідження глобаль-

них процесів трансформації світового ринку аві-

аперевезень, обґрунтування основних етапів і 

моделей його розвитку. 
_______________ 
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верситет, м. Київ  

Основні результати дослідження. Еко-

номічна теорія і аналітичні дослідження ствер-

джують, що існує високий ступінь кореляції між 

характером зростання авіаперевезень і економіч-

ними тенденціями в тому розумінні, що зростан-

ня/спад попиту на авіаперевезення в основному 

визначається рівнем економічного розвитку. Змі-

ни в особистому доході впливають на рівень ку-

півельної спроможності споживачів, на їх схиль-

ність до подорожей. Комерційна діяльність і тор-

гівля безпосередньо впливають на попит авіапе-

ревезень. Крім того до економічних чинників 

можна віднести інфляційні процеси, супрово-

джувані зростанням цін і зниженням купівельної 

спроможності населення, зростання безробіття як 

в промислово розвинених, так і в країнах, що 

розвиваються, зниження рівня життя. Значно 

впливає на розвиток міжнародного повітряного 

транспорту валютно-фінансова і кредитна стабі-

льність.  

Таким чином існує прямолінійна залеж-

ність розвитку світового господарства та світо-

вих пасажирських авіаперевезень. Так, в 2004 р. 

при зростанні ВВП на 4,2%  кількість виконаних 

пас/км зросла на 14,9%, у той час як спад ВВП  

на 2,3% в 2009 р. характеризувався спадом вико-

наних пас/км на 2,1%, при цьому ВВП в  

2013 році становив 2,4 %, а загальний обсяг ре-

гулярних пасажирських перевезень збільшився 

на 5,2 % (рис.1). 

На зниження рівня світового ВВП та до-

ходів авіакомпаній значно вплинули азіатська 

фінансова криза 1997 р., теракт на американсь-

кий торговий центр 2001 р. та банківська криза 

2008-2009 рр. Саме події 11 вересня 2001 р. і 

фінансова криза 2008-2009 рр. мали значне не-

гативне значення на світовому ринку, впливаю-

чи на ємнісну тенденцію приблизно впродовж  

2 років. Азіатська криза 1997 р. мала більш ре-

гіональний характер порівняно з останніми. Од-

нак з 1990 р. щорічна тенденція місткості ринку 

неухильно зростає на 3,1% на рік. Проте за 

останні 10 років цей показник знизився до 2,6% 

на рік, що пов’язано з більшою кількістю кри-

зових ситуацій. 
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Рис. 1. Вплив зовнішнього оточення на ринок авіаперевезень* 

* Розроблено авторами на основі даних ICAO 

 

Період фінансової кризи 2008-2009 рр. 

значно позначився на показниках авіаційної дія-

льності. За даними Міжнародної асоціації повіт-

ряного транспорту (ІАТА) циклічний спад авіа-

перевезень 2009 р. був найбільшим за період з 

1930 р., авіакомпанії втратили 9,9 млрд доларів, 

пасажирський рух знизився на 2,1 %. Темпи зро-

стання обсягу міжнародних пасажирських пере-

везень знизились з 4,2 % в 2008 р. до 3,3 % – в 

2009 р. [1]. 

Однак розвиток авіаційних перевезень 

знаходиться під впливом не тільки економічних 

чинників, але й екологічних, соціальних, техніч-

них, політичних, які безпосередньо формують 

зовнішнє оточення окремого перевізника і прямо 

чи опосередковано впливають на його внутрішнє 

середовище. Крім того, дані чинники характери-

зуються двостороннім зв’язком, на які певною 

мірою впливає діяльність окремих авіаперевізни-

ків (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Взаємозалежність зовнішніх чинників розвитку авіаперевезень пасажирів* 

* Розроблено авторами 
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З соціальної точки зору авіаційний транс-

порт формує унікальну глобальну транспортну 

мережу, безпечно та ефективно поєднуючи такі її 

складові: люди, країни, культури, техніка, техно-

логії. З екологічного боку авіатранспорт і надалі 

в змозі зменшувати або втримувати на тому ж 

рівні вплив на навколишнє середовище, знижую-

чи рівень шуму та створюючи нові технології. 

Крім того, повітряний транспорт приносить і 

непрямі вигоди, сприяючи розширенню міжна-

родних контактів і взаєморозуміння.  

У той же час авіатранспорт важливий для 

світового бізнесу та туризму. Він створює нові 

робочі місця та розширює світову торгівлю, за-

безпечує швидке переміщення товарів та послуг 

на великі відстані. Таким чином стан світової 

кон'юнктури безпосередньо позначається на роз-

витку авіаперевезень з одного боку, а з іншого – 

авіація є важливим інструментом економічного 

розвитку. 

Досліджуючи еволюцію світового ринку 

авіаперевезень, можна стверджувати, що його 

формуванню сприяли швидкий розвиток авіацій-

ної техніки та потреби у високошвидкісних пе-

ревезеннях після Першої світової війни. Його 

розвиток відбувався стрімкими темпами. У 1939 

р. повітряний транспорт забезпечив пасажироо-

борот близько 2 млрд пас. км [2]. 

Однак цивільний пасажирський авіатранс-

порт У його сучасному вигляді виник після Другої 

світової війни, коли вивільнились виробничі можли-

вості військової авіації, а ділові та приватні подоро-

жі на великі відстані морем та залізницею стали не-

популярними. Розпочався етап інституціоналізації 

ринку, якому характерне закріплення авіаційних 

норм та правил у світі. Становлення ринку авіапере-

везень відбувалось досить швидко, по суті приблиз-

но за 50 років [1], тобто за досить короткий історич-

ний проміжок часу (рис. 3).  

З 1978 р. розпочався процес дерегулюван-

ня ринку США, коли був підписаний «Airline 

Deregulation Act», особливостями якого стали: 

1. Значне зростання конкуренції, вільний 

вхід на ринок для потенційних учасників і вихід 

з ринку. До дерегулювання лише 20% внутріш-

ніх авіаліній мали 2-х і більше перевізників, від-

тепер не менш 3-х перевізників на більш, ніж 

80% авіалініях. Вибір для пасажирів значно збі-

льшився.  

2. Сертифікація великої кількості нових 

перевізників.  

3. Цінова конкуренція – тарифи впали на 

50%. З'явилася широка різноманітність тарифів. 

При цьому на деяких маршрутах виник зворотній 

ефект – конкуренція зменшилася і ціни зросли. 

Деякі авіалінії навіть припинили перевезення. 
 

 

Рис. 3. Динаміка розвитку ринку авіаперевезень, млн  пас.* 

* Розроблено авторами на основі даних Світового банку 
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4. Позитивний ефект: у 1978 році було 

перевезено 250 млн пасажирів, у 1998 р. – близь-

ко 600 млн, тобто за 20 років перевезення більш, 

ніж подвоїлися. У цей час перевозиться близько 

750 млн, тобто перевезення потроїлися. 

5. Фундаментально змінилася система 

управління сектором в умовах дерегулювання і 

конкуренції, виникли альянси авіакомпаній.  

6. Негативний ефект: дерегулювання 

призвело до великої нестабільності в авіаіндуст-

рії. Так, три найкрупніших авіакомпаній з вели-

кої шестірки збанкрутували – «Eastern», «TWA» і 

«Pan American». Консолідувалися три глобальні 

авіакомпанії: «Delta», «United» і «American», ко-

жна з яких перевозить більше 100 млн пасажирів. 

7. Негативний ефект: значне погіршення 

рівня обслуговування пасажирів. Дрібні міста 

втратили авіаційне обслуговування, яке раніше 

субсидувалося державою.  

8. За час дерегулювання більше 150 аві-

акомпаній вийшли з бізнесу.  

9.. За перші 20 років дерегулювання па-

сажири заощадили, а авіакомпанії втратили 100 

млрд доларів. Значні кошти витрачаються на під-

тримку безпеки від терористів.  

10. Завантаження рейсів зросло.  

11. Змінилася мережа внутрішніх авіалі-

ній США – з'явилися транспортні вузли – хаби, 

що і привело до концентрації трьох мега авіако-

мпаній – «Delta», «United» і «American» [3]. 

Приклад США щодо зниження залучення 

держави в діяльність сектору поширився на 

багато країн світу. Головний позитивний ефект 

– зростання кількості пасажирів. При цьому 

докази зниження безпеки польотів відсутні. 

Боротьба авіакомпаній за ринок приводить до 

їх постійного укрупнення і злиття, монополіза-

ції ринку. 

Нині загальна оцінка дерегулювання в 

США в цілому – позитивна. Головний позитив-

ний ефект – збільшення кількості пасажирів у 2 

рази за 20 років і майже в 3 рази за 30 років (рис. 

4). Однак негативних ефектів немало – це зни-

ження рівня обслуговування пасажирів, велика 

фінансова нестабільність авіакомпаній, значна 

консолідація ринку. Авіакомпанії США постійно 

знаходяться на межі банкрутства. В результаті 

середній вік літаків постійно зростає, засобів на 

оновлення парку не вистачає. Величезні пробле-

ми подальшого зростання ринку – це злітні сму-

ги. За інфраструктуру авіакомпанії платять пода-

тки – близько 16%. 
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Рис. 4. Динаміка розвитку ринку авіаперевезень США, млн пас.* 

* Розроблено авторами на основі даних Світового банку 

 

Проблемними аспектами ринку є приклади 

функціонування таких американських авіаком-

паній: 

«Continental» 2 рази оголошувала про бан-

крутство, обсяг перевезень 43 млн  пасажирів, 

348 літаків, обслуговування 130 внутрішніх і 132 

міжнародних пунктів. Вимушена була в 2011 

році приєднатися до «United Airlines», обсяг якої 

досяг 145 млн  пасажирів.  

«American» з обсягом 105 млн пасажирів є 

результатом злиття 82 авіакомпаній. Знаходиться 

на межі банкрутства. Найстаріший літаковий 

парк в США. Борги перевищують $12,1 млрд. 

«Delta» – 162 млн  пасажирів поглинула 

«Panamerican» в 1991 році, а в 2010 році – 

«Northwest» з обсягом більше 43 млн пасажирів і 

255 пунктів перевезень. У 2005 році оголошувала 

банкрутство. Вдалося провести реструктуриза-

цію, у тому числі шляхом ліквідації акцій на бі-

ржі. 

За 4 роки з 2001 по 2005 рр. всі крупні аві-

акомпанії США – «US Airways», «United», 

«Delta», «Northwest», «Continental» оголошували 

банкрутство відповідно до глави 11 Кодексу 

США про банкрутство, відповідно до якої про-

цедура, використовувана в основному компанія-
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ми, в яких боржник продовжує володіти своїм 

майном і вести будь-яку діяльність, але зобов'я-

заний подати кредиторам на розгляд план реор-

ганізації, який затверджується судом. Реструкту-

ризація привела до скорочення заробітної плати 

співробітників і масових звільнень. Дві останні 

авіакомпанії, обсяг перевезень яких 40 млн па-

сажирів кожна) втратили конкурентні позиції на 

ринку і вимушені були приєднатися до більш 

конкурентних авіакомпаній. 

Крім того, процес дерегулювання спричи-

нив появу низькобюджетних авіакомпаній, які 

економлять на всіх складових, в основному за 

рахунок використання однотипних літаків, збі-

льшенні продуктивності праці, і звичайно на об-

слуговуванні пасажирів та системі продажу пе-

ревезень. 

Незважаючи на всі критичні зауваження у 

бік дерегулювання на авіатранспорті, воно при-

несло – і продовжує приносити – велику користь 

середньостатистичному пасажиру. За оцінками 

економістів з Інституту Брукінгса (Brookings 

Institution) і Університету імені Джорджа Мейсо-

на (George Mason University), на початку ХХ ст. 

завдяки конкуренції на ринку авіаперевезень 

споживачі за рік економили близько 14,9 мільяр-

дів доларів внаслідок зниження цін на квитки [4]. 

Вільний ринок, у межах якого авіакомпанії на-

дають свої послуги, реагуючи на зростання по-

питу, відсутність необхідності отримання дозво-

лу у планових органах – все це набагато розши-

рило доступ американських міст до авіапереве-

зень. Мільйони американців вперше в житті 

отримали можливість скористатися послугами 

авіатранспорту. Дерегулювання обернулося де-

мократизацією американської індустрії авіапере-

везень, яка поступово поширилася й на інші кон-

тиненти. 

Однак дерегулювання, як і будь-який еко-

номічний процес, має не лише позитивні ефекти. 

Значні проблеми залишились характерними для 

глобального ринку авіаперевезень. Проте вони 

пов'язані не з надмірною, а з недостатньою опо-

рою на ринкові механізми. У результаті дерегу-

лювання авіаперевезень у світі, що почалися з 

1978 року, ринкові сили поширилися лише в од-

ному сегменті авіаперевезень, лібералізація ж не 

торкнулася інфраструктури, від якої залежать 

авіакомпанії, аеропортів і служби управління 

повітряним рухом. Ці найважливіші елементи 

авіатранспортної системи і сьогодні не лише ко-

нтролюються державами, але і належать їм, що 

значно стримує їх розвиток та вдосконалення їх 

функціональності, в першу чергу за рахунок від-

сутності відповідного фінансування для поліп-

шення якості обслуговування пасажирів. 

До першого етапу дерегулювання можна 

віднести те, що в 1980-х роках потужні авіаком-

панії в своїй діяльності перейшли від прямих 

перевезень між пунктами до сполучень типу 

«Hub and Spoke» – хабової моделі авіасполучень. 

Вперше така модель була застосована авіакомпа-

нією «Delta» в Атланті і надалі авіаперевізники, 

обслуговуючи основні магістральні авіалінії, 

створили крупні транзитні вузли («хаби») в ае-

ропортах, які раніше були початковими і кінце-

вими пунктами призначення, наприклад, в Шар-

лоті, Далласі, Детройті, Мінніаполісі, Піттсбурзі 

і Сент-Луісі [4].  

Створення хабів дозволило надзвичайно 

розширити асортимент послуг, що надаються 

двом категоріям авіапасажирів. По-перше, паса-

жири завдяки вузловому аеропорту отримали 

доступ до значно більшої кількості маршрутів і 

авіарейсів. По-друге, споживачі невеликих міст, 

які сполучені з вузловим аеропортом, хоча і де-

що втратили в доступі до прямого авіасполучен-

ня, однак отримали значні переваги за рахунок 

прив'язки до хабу [5]. 

Проте значне збільшення кількості зльотів 

і посадок у вузлових аеропортах надзвичайно 

підсилило навантаження на авіадиспетчерську 

службу та пропускну здатність аеропорту. Це 

створило передумови для виникнення альтерна-

тивних форм авіатранспортних послуг. Одними з 

них стали дешеві прямі авіарейси із спрощеним 

обслуговуванням, тобто поява низькобюджетних 

авіакомпаній. Американська авіакомпанія 

«Southwest Airlines», що виникла ще до початку 

дерегулювання в 1971 р., почала пропонувати 

споживачам унікальну на той момент послугу: 

дешеві міжрегіональні авіарейси «без надмірнос-

тей». Уникаючи переобтяжених аеропортів і 

прямої конкуренції з крупними авіалініями, в 80-

ті роки ця компанія знайшла собі нову ринкову 

«нішу», відновивши систему прямого авіасполу-

чення.  

У 90-ті «Southwest Airlines» увійшла до 

першої десятки американських авіаперевізників. 

Її надзвичайно конкурентоздатні низькі ціни 

привели до різкого зростання попиту. Напри-

клад, у 1996 році, коли авіакомпанія ще не здійс-

нювала перевезення в Провіденс, середньодобова 

кількість пасажирів, що користувалися послуга-

ми авіаперевезень, у цьому місті становила1471 

особу. Наступного року після того, як 

«Southwest» знизила середню ціну за квиток з 

291 до 137 доларів, їх число зросло до 5100 осіб 

на добу. «Southwest Airlines» – одна у світі авіа-

компанія, яка за період з 1973 по 2007 роки жод-

ного разу не зазнала збитків [6]. 

Пізніше ця модель почала з'являтись на 

європейському ринку авіаперевезень. В 1986 р. в 

Ірландії була створена низькобюджетна авіаком-

панія «Ryanair». В умовах зняття державного 

контролю за авіаперевезеннями в Європі авіако-

мпанії такого типу стали досить популярними і в 

2006 р. їх кількість становила більше 60. Якщо в 

1998 р. низькобюджетні авіакомпанії володіли 

5% європейського ринку, то в 2003 р. – 12%, а в 
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2008 р. – 30% [7]. З 2002 р. «low cost» авіакомпа-

нії почали з’являтись у країнах Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, який і сьогодні харак-

теризується більш довгими маршрутами та не-

стачею другорядних аеропортів у порівнянні з 

Європою та США. 

За даними 2014 р. у світі функціонує 112 

низькобюджетних авіакомпаній. При цьому ли-

ше за останні п'ять років ще з'явилося близько 70 

операторів такого типу, що в свою чергу вплину-

ло на зростання внутрішніх перевезень. Якщо в 

1994 р. всього 3 мільйони пасажирів використо-

вували «low-cost», то в 1999 р. цей показник ста-

новив вже 18 мільйонів, а сьогодні значно пере-

вищує 100 млн. осіб [1].  

Успіх низькобюджетних авіакомпаній 

вплинув на розвиток класичних перевізників. 

Почалась нова тенденція – створення філій, що 

спеціалізуються на «бюджетних» прямих авіа-

рейсах з використанням одного типу літаків, пі-

лотованих низькооплачуваними екіпажами. Так, 

авіакомпанією «US Airways» було відкрито філі-

ал «US Airways Express», авіакомпанією 

«Lufthansa» – дочірнє підприємство 

«Germanwings», деякі перевізники змінили свій 

вид діяльності, перекваліфікувавшись з авіаком-

панії класичного типу на авіаперевізника типу 

«лоу-кост». Прикладом таких змін є «Norwegian 

Air Shuttle», яка за період з 1993 по 2008 рр. пе-

ретворилася з маленького регіонального перевіз-

ника в найбільшу бюджетну авіакомпанію Півні-

чної Європи, з успіхом здолавши економічні 

кризи і конкурентні битви європейських дискон-

терів. На ринках країн, де функціонування авіа-

компаній такого типу обмежено владою, розви-

нені й потужні низькобюджетні авіакомпанії по-

чали створювати свої дочірні підприємства. Так, 

на авіаційному ринку України в 2008 р. угорсь-

ким перевізником «Wizz Air» створено та зареєс-

тровано дочірнє підприємство «Wizz Air 

Ukraine», базування якої розміщено в другоряд-

ному київському аеропорті «Жуляни». 

Такі тенденції функціонування ринку авіа-

перевезень стимулювали до початку нового ета-

пу розвитку – лібералізації ринку, який триває до 

теперішнього часу. Його початком можна вважа-

ти радикальні зміни в Європі, які розпочалися в 

1993 р., коли перевізники Європейського Союзу 

дістали необмежений доступ до всіх маршрутів у 

межах ЄС. Це сталося завдяки створенню єдино-

го ринку повітряного транспорту ЄС і його лібе-

ралізації. 

Після лібералізації ринку Європи, але ще 

до початку аналогічного процесу у світовому 

масштабі перевізники різних континентів почали 

об'єднуватися в групи, розраховуючи отримати 

економічну вигоду від нової форми роботи. Роз-

почалася глобалізація авіаційного простору (з 

1997 р.), коли був створений перший альянс – 

«Star Alliance», засновниками якого стали «Air 

Canada», «Lufthansa», «SAS», «Thai Airways 

International», «United Airlines». В 1998 р. швей-

царська «Swissair» та бельгійська «Sabena», а 

також ТАР (Португалія), Turkish Airlines (Туреч-

чина), LOT (Польща) та ціла низка інших ство-

рюють альянс «Qualiflyer Group», який не витри-

мав кризового стану 2001 р. внаслідок терорис-

тичних актів у США та припинив свою діяль-

ність. В 1999 р. «American Airlines» та «British 

Airways» спільно з фінською «Finnair», іспансь-

кою «Iberia», японською «Japan Airlines», а також 

мексиканською, австралійською, китайською та 

деякими іншими компаніями ініціювали ство-

рення нового альянсу «Oneworld». Четвертий 

світовий альянс «Sky Team» був створений в 

2000 р. найбільш впливовими засновниками «Air 

France» та «Delta AirLines» [7-10]. 

Створення авіаційних альянсів є віддзер-

каленням світогосподарських процесів у сфері 

пасажирських авіаперевезень. Поява глобальних 

альянсів стала наслідком регіональної інтеграції 

найбільших мережевих авіаперевізників США, 

ЄС і Південно-Східної Азії [10]. Всі три альянси 

з'явилися внаслідок кооперації найбільших авіа-

перевізників США і ЄС:  

1. Star Alliance: Lufthansa (Німеччина) та 

United (США).  

2. Skyteam: Airfrance (Франція) та Delta 

(США).  

3. Oneworld: British Airways (Великобрита-

нія) та American Airlines (США).  

Отже поява хабової моделі перевезень, ни-

зькобюджетних перевізників, розвиток інформа-

ційних технологій, різноманітні співробітництва 

авіакомпаній сприяли становленню ринку авіа-

перевезень та поширенню на ньому процесів лі-

бералізації [1, 10-12]. 

Незважаючи на те, що світовий ринок аві-

аперевезень в цілому є динамічним, процеси лі-

бералізації притаманні лише окремим його час-

тинам, тобто окремим національним та регіона-

льним ринкам. Прикладом є лібералізація регіо-

нального ринку Європейського Союзу: завдяки 

створенню єдиного ринку повітряного транспор-

ту передбачає право будь-якого громадянина 

держави-члена ЄС мати у власності авіакомпа-

нію і управляти нею в іншій країні-члені Союзу. 

У 1997 р. європейським перевізникам було нада-

но право каботажу між аеропортами, розташова-

ними на територіях різних країн-членів. 

Крім того, процеси лібералізації характер-

ні лише окремим двостороннім відносинам. Так, 

у квітні 2007 р. була офіційно підписана «Угода 

про відкрите небо», яка замінює всі існуючі дво-

сторонні угоди про повітряне сполучення між 

державами-членами ЄС і США. Ця угода всту-

пила в силу 30 березня 2008 року і надає можли-

вості європейським та американським авіаком-

паніям здійснювати перевезення через Атланти-

ку в будь-який аеропорт. Крім того, знято обме-
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ження щодо кількості та тривалості рейсів, їх 

ціноутворення. 

США підписано близько 113 угод про «ві-

дкрите небо», із них 28 – з країнами-членами ЄС 

[13], що свідчить про лібералізацію двосторонніх 

відносин з більшістю авіаційних країн світу. Та-

кий розвиток ліберальних стосунків США з ін-

шими країнами можна пояснити високим рівнем  

розвитку американських авіаперевізників, які в 

рейтингах кращих перевізників світу займають 

перші місця.  

Крім того, саме США було вперше за-

пропоновано затвердити типовий зразок двос-

торонньої угоди на Чиказькій конференції 1944 

р. як країни, яка в післявоєнні роки характери-

зувалась високими темпами розвитку. В основі 

чиказького проекту двосторонньої угоди лежа-

ло положення про взаємне надання сторонами 

угоди всіх п'яти видів комерційних «свобод 

повітря», зазначених в Угоді про міжнародний 

повітряний транспорт. Угоди чиказького типу 

були запропоновані за стандартною формою 

двосторонніх міжнародних угод як проміжна 

міра з обміну маршрутами і перевізними пра-

вами з ціллю встановлення єдиного багатосто-

роннього режиму регулювання авіаперевезень 

у світі. Питання провізної ємності і тарифів у 

такій угоді не передбачалося (табл. 1).  
 

Таблиця 1 

Типи міжнародних угод авіаперевезень [14] 

 Доступ до ринку 
Провізна 

ємність 
Ціноутворення 

Угоди чиказького 

типу 

Встановлення маршрутів; узгод-

ження свобод повітря; експлуа-

таційна складова. 

Не містить по-

ложень. 
Не містить положень. 

Угоди бермудсь-

кого типу 

Встановлення маршрутів; узгод-

ження свобод повітря; експлуа-

таційна складова. 

Розподіл обсягів 

перевезень між 

назначеними. 

Тарифи чітко узгоджу-

ються на засадах ІАТА 

(опубліковані) або вста-

новлюються державами 

(неопубліковані); гнучка 

система тарифів. 

Лібералізовані 

угоди 

Широкий доступ, регулювання 

відсутнє 

Мінімальне або 

відсутнє регу-

лювання. 

Значною мірою зменшено 

державний контроль. 

 

Еволюція поширення та використання на 

світовому ринку угод про авіаперевезення охоп-

лює три типи – це угоди чиказького типу, які 

відображають процеси регулювання світового 

ринку, угоди бермудського типу, які відобража-

ють процеси дерегулювання ринку, проте лібе-

ральними у повній мірі їх вважати не можна, та 

лібералізовані угоди типу «Відкрите небо». 

Таким чином, типи угод щодо здійснення 

авіаперевезень мають свої характерні інституці-

ональні особливості. Найбільш розповсюджени-

ми є все ж таки угоди бермудського типу, оскі-

льки порівняно з чиказькими угодами містять 

положення стосовно провізної ємності. Однак 

потрібно відмітити, що починаючи з 2000-х років 

все більше укладаються угоди, які характеризу-

ються своєю відкритістю доступу до національ-

них ринків, що демонструє про поглиблення лі-

бералізаційних процесів на світовому ринку аві-

аперевезень. При цьому лібералізовані угоди 

можна розділити на дві підгрупи в залежності від 

надання права каботажних перевезень. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Аналітичні дослідження трансформа-

ції світового ринку авіаперевезень розкривають 

різноманітні аспекти його динамічного розвитку, 

який пов'язаний з такими основними процесами 

як глобалізація, лібералізація, інформаційні тех-

нології, поява хабової моделі перевезень, низь-

кобюджетних перевізників та різноманітною 

співпрацею авіакомпаній (код-шерінг, інтерлайн, 

альянси авіакомпаній, злиття та об’єднання). Під 

впливом цих процесів світовий ринок авіапере-

везень зазнав суттєвих змін. 

На основі проведеного аналізу трансфор-

мації світового ринку авіаперевезень стало мож-

ливим виділити основні періоди його розвитку: 

1. Зародження авіації (10–20-ті рр. ХХ ст.) 

– початок здійснення авіаперевезень, прорив в 

авіаційній науці та техніці, поступове перетво-

рення повітряного транспорту в масовий засіб 

пересування, закріплено національне регулюван-

ня повітряного простору. 

2. Формування національних авіаперевіз-

ників (30-ті рр. – 1944 р.) – поява та розвиток 

авіакомпаній у країнах-лідерах, а також предста-

влення їх інтересів на міжнародній арені як ін-

струмента держави в авіатранспорті. 

3. Інституціоналізація ринку (1944– 

1978 рр.) – визначення і закріплення авіаційних 

норм, правил, статусів і ролей, приведення їх у сис-

тему, здатну діяти у напрямі задоволення суспільної 
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потреби в авіаперевезеннях; поява міжсекторальної 

конкуренції; поширення угод бермудського типу. 

4. Дерегулювання авіаперевезень (1978–

1993 рр.) – зняття функціональних обмежень на 

діяльність національних авіакомпаній, що приве-

ло до значного зростання конкуренції, зниження 

тарифів і як результат зростання завантаження 

рейсів; бум розвитку низькобюджетних авіаком-

паній, поява хабової моделі перевезень та різно-

манітних форм співпраці авіакомпаній. 

5. Лібералізація ринку (1993 р. – теперіш-

ній час) – поступове зняття обмежень доступу до 

міжнародних ринків (спільний авіаційний прос-

тір), загострення міжнародної конкуренції, кон-

солідація авіаперевізників, створення дочірніх 

авіакомпаній. 

Сучасною тенденцією функціонування 

глобального ринку авіаперевезень є більш вира-

жені ліберальні підходи країн до процесу регу-

лювання. Однак рівень ліберальності окремих 

країн відрізняється між собою, тобто країни зна-

ходяться на різних сходинках у напрямі від жор-

сткого регулювання до повної лібералізації авіа-

перевезень. 
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Черленяк І.І., Бондаренко В.М., Герзанич В.М. 

 

ВИМІРИ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ  БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ 

 
У статті проаналізовано тенденції транскордонного економічного співробітництва України та Румунії 

через призму зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності підприємств. Окрему увагу приділено особли-

востям транскордонного співробітництва Закарпаття та Румунії. Визначено проблеми транскордонного  

співробітництва підприємств України та Румунії й запропоновано шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: транскордонне співробітництво, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, проблеми.  

 

Постановка проблеми. Україна, маючи 

1390 км сухопутного кордону з країнами ЄС, як 

показав час має як потенційні загрози економіч-

ної безпеки кордонів, рефлексій конфлікту цілей 

різних економічних союзів, так і великі можли-

вості щодо розвитку міжнародного бізнесу з фі-

рмами сусідніх країн. Одним із територіально 

великих сусідів є Румунія.  Історична динаміка 

свідчить, що між Румунією та Україною спосте-

рігалися «дипломатичні дискусії» за певні геоте-

риторіальні сегменти і зовнішньополітичні впли-

ви та орієнтації. Проблеми Придністров’я та вза-

ємовідносин в трикутнику Молдова-Україна-

Молдова (та проблеми протидії контрабанди) 

теж потребують уваги та обговорення. Основна 

частина цих дискусійних питань була знята в 

зв’язку із вступом Румунії до ЄС та політичною 

факторизацією європейського вибору України в 

2014-2015 рр. Польща, Україна, Румунія – найбі-

льші в територіальному розумінні держави Бал-

то-Чорноморського поясу ЦСЄ, що створює еко-

номіко-цивілізаційний запит (виклик) раціональ-

ного використання взаємодії бізнесу та економік 

країн згаданого поясу. Логічним наслідком таких 

процесів та запитів мало б стати посилення спі-

льного міжнародного бізнесу за участю економі-

чних контрагентів України та Румунії. Проте 

слід врахувати, що можливо сьогодні ще істин-

ними мотивами транскордонного співробітницт-

ва між Україною та країнами ЄС, у т.ч. Румуні-

єю, є насамперед регіональний геополітичний 

інтерес, а не вмотивоване легальними бізнесовими 
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інтересами поглиблення економічних відносин 

між прикордонними регіонами. До геополітич-

них інтересів тут можна віднести збереження 

певного «морального впливу» на прикордонні 

території, відтворення механізмів контролю за 

дотриманням «етнонаціональних» і культурних 

прав та свобод румунської меншини, насампе-

ред, на територіях Чернівецької та Закарпатської 

областей. У силу розвитку транскордонних від-

носин потреба формування реальних перспектив 

розширення легальної прибутковості «прикор-

донного» міжнародного бізнесу повинна викли-

кати активний інтерес для досліджень. Шлях пі-

двищення економічної взаємодії Україна-

Румунія через урізноманітнення форм та компо-

зицій міжнародного бізнесу, через пошук мож-

ливостей зменшення рівня дисбалансів та де-

структивних впливів глобальних зовнішніх чин-

ників повинен бути важливим для обох сторін. 

Але для цього потрібні й аналітико-раціональні 

та емоційно-етичні передумови. В цьому зв’язку 

дослідження складових та можливостей економі-

чних відносин саме у фокусі легального прикор-

донного міжнародного бізнесу, рівня їх розвитку, 

згладжування бар’єрів та проблем здійснення 

бізнесу між Україною та Румунією є особливо 

актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значна кількість публікацій науковців присвяче-

на проблемам невідповідності законодавчого 

забезпечення транскордонного співробітництва, 

проблемам діяльності єврорегіонів, культурного 

та освітнього розвитку. Проте лише незначна 

частина авторів досліджували економічну сферу 

взаємовідносин України та Румунії, зокрема, 

О. Панухник [6], О. Парфенов [7], С. Гакман 

[1,2], М. Гоманюк, І. Максименко [5]. Серед дос-

ліджень, що безпосередньо розглядають пробле-

ми транскордонного співробітництва України на 

сучасному етапі, є праці І. Бураковського, 

Є. Кіш, Н. Мікули, С. Устича та інших науковців. 

А робіт у фокусі мікроекономічної структури 

міжнародного бізнесу між фірмами України та 

Румунії практично на сьогоднішній день немає. 

Незважаючи на згадану значну кількість публі-

кацій, слід відзначити, що всі вони стосуються 

проблем транскордонного економічного співро-

mailto:viktoriya.bondarenko@gmail.com
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бітництва в «доктринальному» цілому, проте не 

містять чіткого окреслення кола актуальних про-

блем, не визначають класи нерозв’язаних конф-

ліктогенних питань, не аналізують механізмів їх 

вирішення. До того ж вони дуже рідко присвяче-

ні виключно українсько-румунському співробіт-

ництву та не відображають регіональні економі-

чні особливості.  

Формулювання цілей статті. Метою нау-

кової статті є визначення основних напрямів, 

проблем, чинників економічного співробітництва 

міжнародного бізнесу України та Румунії на на-

ціональному та регіональному рівнях за такими 

показниками як експорт,  імпорт та іноземні ін-

вестиції.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. І Україна, і Румунія в силу свого «централь-

ного» географічного розташування та значного 

природно-ресурсного потенціалу може успішно 

інтегруватися у європейські та світові економічні 

відносини на вигідних для себе умовах. Зокрема, 

і Румунія, і Україна мають геопросторовий поте-

нціал, порівнюваний з потенціалом Франції та 

ФРН. Щоб можна було трансформувати фактори 

цього потенціалу у фактори просторово-

економічного розвитку та фактори підвищення 

конкурентоспроможності України та Румунії  на 

європейській економічній сцені, необхідна плід-

на та винахідлива робота фірм обох країн у ре-

жимі партнерства та конкуренції. 

Звичайно, рівень просування і у політич-

ному, і в економічному руслі євроінтеграції Ру-

мунії та України різний. Але інтереси все ж пос-

тупово можуть усе більш співпадати. Більше то-

го, обсяг їх «співпадіння», конструктивна взає-

модія може фундаментально зрости при певних 

політичних та економічних факторах. Завдання 

економістів-дослідників знайти ці фактори та 

проаналізувати  природу їх потенційного росту. 

Завдання практиків бізнесу та менеджерів зовні-

шньоекономічної співпраці – перевести можли-

вості в практичний вимір прибутковості спільних 

проектів міжнародного бізнесу українських і ру-

мунських контрагентів. Відмітимо, що з боку 

українського бізнесу базою інтегрування насам-

перед має стати підвищення конкурентоспромо-

жності власного виробництва і вивчення та пе-

рейняття передового досвіду управлінських тех-

нологій у контексті розширення торговельно-

економічного співробітництва підприємств 

України та країн ЄС. Тобто подолання техноло-

гічних та ресурсних бар’єрів виходу українських 

фірм на ринки розвинених країн ЄС. Одною з 

альтернатив такого шляху є створення умов роз-

витку українсько-румунських економічних фак-

торів міжнародного бізнесу. Тому, на нашу дум-

ку, сьогодні вищим пріоритетом повинна стати 

зовнішньоекономічна українська-румунська 

співпраця, що сприяла б зростанню конкуренто-

спроможності акторів міжнародного бізнесу. Чи  

формуються сьогодні для цього реальні підста-

ви? На якому рівні вони більш вагомі та активні: 

країни чи регіону? Розглянемо ці питання мето-

дами компаративістики  та економічного аналізу. 

Розвиток торговельно-економічних відно-

син між Україною та Румунією протягом остан-

ніх років характеризується новими тенденціями, 

які пов'язані зі вступом останньої до ЄС, розши-

ренням споживання в обох країнах, розміщенням 

у Румунії потужних підприємств відомих євро-

пейських і світових компаній, стратегії яких пе-

редбачають, зокрема, присутність на ринках 

України [8]. Всі ці умови сприяли дещо більш 

активному розвитку торговельних відносин між 

Україною та Румунією в цілому.  

Згідно з даними Державної служби статис-

тики України, у січні–березні 2015 р. обсяг тор-

гівлі товарами між Україною та Румунією стано-

вив 234,95 млн дол. США (січень–березень 2014 

р. – 415,5 млн дол.), з якого експорт – 126,26 млн 

дол. (січень–березень 2014 р. – 137,54 млн дол.), 

імпорт – 108,68 млн дол. (січень–березень 2014 

р. – 277,96 млн дол.). У порівнянні з січнем–

березнем 2014 р. у цілому товарообіг зменшився 

на 43,5%, експорт – на 8,2%, імпорт – на 61,9%. 

Торговельне сальдо становило 17,58 млн дол. на 

користь України (січень–березень 2014 р. – саль-

до 140,41 млн дол. на користь Румунії). 

Згідно з інформацією Міністерства еконо-

міки Румунії, у січні 2015 р. загальний обсяг то-

варообігу між Україною та Румунією становив 

267,29 млн дол. США (січень–березень 2014 р. –

 455,19 млн дол.), з якого український експорт – 

149,23 млн  дол. (січень–березень 2014 р. –

 150,6 млн. дол.), імпорт – 118,06 млн дол. (сі-

чень–березень 2014 р. – 304,59 млн дол.). У порі-

внянні з січнем–березнем 2014 р. товарообіг зме-

ншився на 41,28%, експорт скоротився на 0,91%, 

імпорт зменшився на 61,24%. Торговельне саль-

до становило 31,17 млн дол. на користь України 

(січень–березень 2014 р. – 153,99 млн дол. на 

користь Румунії) [11] (таблиця 1). 

Дані табл.1 свідчать що інтенсивність та 

активність транскордонного співробітництва на 

регіональному рівні більша, ніж на макрорівні. 

Частково такі обставини можна поясними як гео-

графічним розташуванням, так і проживанням 

 близько 2,4% румунів на території Закарпатської 

області (насамперед у Тячівському та Рахівсько-

му районах).  

Згідно з інформацією Державної служби 

статистики України станом на 31 грудня 2014 

року інвестиції з Румунії в економіку Украї-

ни становили 25,0 млн дол. США (0,04% від за-

гального обсягу інвестицій в Україну). За даними 

Міністерства економіки Румунії станом на 31 

грудня 2014 року в Румунії зареєстровано 478 

спільних українсько-румунських підприємств, 

обсяг українських інвестицій становить 12,27 

млн. дол. США [11]. 
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Таблиця 1 

Тенденції транскордонного економічного співробітництва України  

та Румунії:макро- та регіональний зріз* 

Індикатори На рівні України  На рівні Закарпатської області 

Експорт товарів 

Темп росту за 8 років становив 114 % (з 4,0 млн дол. 

США у 2005 році до 5,6 млн дол. США у 2013 р.) 

У 2014 році експорт товарів в Румунію зріс на 6,8% 

до попереднього року, але у січні-травні 2015 року 

скоротився на 10,1%.  

Показник зріс за 8 років у 17,4 раза (з 1206,0 

тис. дол. США до 21067 тис. дол. США). У 

2006 році відбувся найсуттєвіший ріст пока-

зника у 3,2 раза.  

У 2014 році показник досяг рівня 2 5876,3 

тис. дол. США, тобто зріс на 22,8% до попе-

реднього року.  

Експорт послуг 

Показник зріс за 8 років у 6,6 раза (з 8,0 млн дол. у 

2005 р. до 53,2 млн дол. у 2013р.).  

У 2014 році показник становив 50, 6 млн дол., що 

менше на 5% від попереднього року. 

Показник зріс за 8 років у 10 разів  

(з 260 тис. дол. США у 2005 р. до 2725,0 тис. 

дол. США у 2013 р.) 

У 2014 році аналізований показник зріс до 

3956,1 тис. дол. США, тобто на 45,2% у по-

рівнянні до 2013 р. 

Імпорт товарів 

Темп росту за 8 років становив 420% (з 211,8 млн 

дол. США у 2005 році до 897,2 млн дол. США у 

2013 році).  

У 2014 році імпорт товарів з Румунії скоротився на 

5,4% до попереднього року, а у січні-травні 2015 

року зменшився на 62,8%. 

Показник зріс за 8 років у 9,6 раза (з 1376 

тис. дол. США у 2005 році до 13279 тис. 

дол. США у 2013 році). 

У 2014 році імпорт товарів в область з Ру-

мунії зріс на 32,4% до 2013 року і досяг зна-

чення у 17574,8 тис. дол. США.  

Імпорт послуг 

Темп росту за 8 років становив 287 % (з 4,024 млн 

дол. США у 2005 році до 11,56 млн дол. США у 

2013 році).  

Обсяги імпорту послуг у 2014 році склали 18,5 млн 

дол. США, що на 59,4% більше попереднього пері-

оду.   

Показник зріс за 6 років у 6 разів (з 187 тис. 

дол. США у 2005 році до 1090 тис. дол. 

США у 2011 році), а за період з 2012-2013 

рр. ілюструють падіння у порівнянні з 2011 

роком.  

У 2014 році показник продовжував скорочу-

ватися і досяг значення 120,6 тис. дол., тоб-

то скоротився на 39,5% до попереднього 

року.  

Прямі іноземні 

інвестиції 

Показник зріс за шість років у 3,6 раза (з 7 млн дол. 

США у 2007 році до 25 млн дол. США у 2013 році). 

Показник зріс за 7 років у 93 рази (з 19,4 

тис. дол. США у 2006 р. до 1817,4 тис. дол. 

США у 2013 р.) 

* Сформовано за даними Державної служби статистики України та Головного управління статистики  

у Закарпатській області  

 

Однак ,незважаючи на те, що показники 

прямих іноземних інвестицій з Румунії зроста

ють на фоні інших учасників ТКС, доля вкладень 

інвесторів з цієї країни є низькою (таблиця 2) . 

 
 

Таблиця 2 

Обсяги прямих іноземних інвестицій суб'єктів країн-інвесторів транскордонного співробітництва  

в економіку області, тис дол. США* 

Роки Усього Польща Румунія Словаччина Угорщина 

2001 26325,6 758,4 - 9103,0 16464,2 

2006 54638,2 15904,5 19,4 11476,0 27238,4 

2011 76114,9 32559,2 1802,5 10044,2 31709,0 

2012 71639,8 32215,3 1744,6 8804,4 28875,5 

2013 81117,3 39281,6 1817,4 9743,0 30275,3 

На 31.12.2013 82359,3 39213,4 1927,4 11917,3 29301,2 

2014 376615,6 36422,9 1647,9 7064,9 20054,7 

Структура за країнами,% 

2001 100 2,9 0,0 34,6 62,5 

2006 100 29,1 0,0 21,0 49,9 

2011 100 42,8 2,4 13,2 41,7 

2012 100 45,0 2,4 12,3 40,3 

2013 100 48,4 2,2 12,0 37,3 

На 31.12.2013 100 47,6 2,3 14,5 35,6 

2014 100 55,9 2,5 10,8 30,8 

* Сформовано за даними Державної служби статистики України та Головного управління статистики  

у Закарпатській області  
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На жаль, статистична та експертна інфор-

мація не дає ще сьогодні аналізувати процеси 

економічної співпраці між Румунією та Украї-

ною у розрізі окремих фірм та компаній. Тому 

приділимо основну увагу інтегральним показни-

кам процесів інвестування у напрямі «Україна». 

На 31 січня 2013 року суб'єктами господарюван-

ня Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії 

вкладено в економіку області 82,4 млн  дол. 

США, що становило 18,4% загальнообласного 

показника, однак у 2014 р. аналізований показ-

ник зменшився до 17,3%. З даних табл. 2 зрозу-

міло, що з 2001 р. до 2014 р. частка прямих іно-

земних інвестицій з Румунії в економіку регіону 

зросла до 2,4%. У той же час, з Польщі – до 

55,6%, з Угорщини – до 30,8%, а з Словаччини – 

до 10,8% у 2014 році. В цілому до кінця 2014 

року спостерігається зменшення інвестицій як з 

країн транскордонного співробітництва, так і з 

інших країн. Серед аналізованих країн прямі іно-

земні інвестиції з Румунії є найменшими. Вихо-

дячи з тенденцій інвестиційної активності у регі-

оні, можна зробити висновок про подальше пог-

либлення економічної, політичної кризи в країні 

та втрату на фоні цих деструктивних процесів її 

інвестиційної привабливості. 

Станом на 1 липня 2014 року у міжнарод-

ному інвестиційному співробітництві брали 

участь іноземні партнери із 48 країн світу, які 

представлені в економіці області 762 підприємс-

твами. Із загальної кількості іноземних партнерів 

третину становлять інвестори з Угорщини. Май-

же дві третини угорських інвестицій спрямовано 

на розвиток промисловості. На підприємствах 

промисловості зосереджено 14,5 млн  дол. США 

(59,9% загального обсягу угорських інвестицій), 

у тому числі переробної – 13,2 млн дол. США. 

Серед галузей переробної промисловості найбі-

льші їх обсяги залучено у виробництво 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

та текстильне виробництво; виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Зна-

чні обсяги з Угорщини інвестовано у водопоста-

чання; каналізацію, поводження з відходами – 

1,4 млн дол. США. Інвестиції з Польщі спрямо-

вано у виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів, Угорщини – комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції, Словаччини – текстильне 

виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виро-

бів з деревини, виробництво паперу та полігра-

фічну діяльність [3]. 

Вищезазначені пріоритети інвесторів з 

Угорщини, Польщі, Словаччини, однак актуаль-

ним є визначення галузей, які є привабливими 

для інвесторів з Румунії. Статистика свідчить, 

що пріоритетами для інвестора з Румунії в регіо-

ні є: текстильне виробництво; виробництво одя-

гу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів. Однак динаміка нарощення 

інвестицій є помірною. 

Оскільки більшість підприємств з інозем-

ними інвестиціями, в т.ч. з Румунії, працюють за 

давальницькими схемами, то відповідно основ-

ними видами товарів, що експортуються в цю 

країну, є одяг та додаткові речі до одягу, трико-

тажні; одяг та додаткові речі до одягу, текстиль-

ні; взуття. У експорті товарів в Румунію значна 

частка припадає і на деревину та вироби з дере-

вини. Хоча це досить дивно, оскільки сировин-

ний, і технологічний потенціал Румунії у цій 

сфері значно вищий як України. 

Основними проблемами подальшого кон-

тент-аналізу ТКС виключно з Румунією є обме-

женість обліку даних, їх відкритий доступ та не-

відповідність методології обліку показників в 

Україні та Румунії.  Аналізуючи статистичні 

джерела та публікації також слід відзначити, що 

проблема активізації співробітництва України та 

Румунії залишається нерозкритою чи то в силу 

занадто низького «стартового» рівня співпраці 

цих двох країн, чи відсутністю бачення у науко-

вців, економічних аналітиків, бізнесменів та уря-

довців обох країн шляхів до її активізації. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Результати дослідження та експертні 

оцінки засвідчили про наявність низки організа-

ційних та інституціональних проблем ТКС бізне-

су між Україною та Румунією. Однак в стратегі-

чній перспективі найбільшою проблемою до ви-

рішення в сфері ТКС є використання унікальних 

рідкісних ресурсів чи то регіональних відносних 

переваг ресурсів, компетенцій талантів через 

призму інновацій, що формуватимуть конкурен-

тоспроможність акторів міжнародного бізнесу, 

достатніх для подолання бар’єрів входу на ринки 

країн ЄС.  

Основними напрямами розвитку українсь-

ко-румунської співпраці у середньостроковій 

перспективі повинні б стати:  

- Залучення експертів з транскордонного 

співробітництва регіональною та місцевою вла-

дою для організації науково-методичного супро-

водження реалізації транскордонних програм. 

Домагатися від керівництва адміністративно-

територіальних одиниць-членів єврорегіонів під-

тримки участі в транскордонній співпраці неуря-

дових організацій та бізнесу, забезпечивши їхнє 

належне представництво у всіх робочих органах 

єврорегіонів [1]. 

- Активізація притоку іноземних інвес-

тицій з Румунії в економіку України шляхом за-

стосування спеціальних податкових стимулів, чи 

відновлення пільг в СЕЗ та ТПР. Організація фо-

румів для обговорення перспектив створення 

інноваційних бізнес-систем за участю українсь-

ких та румунських економічних контрагентів. 
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Формування фінансових механізмів підтримки 

згаданих бізнес-систем без корупційної складо-

вої. Саме відсутність таких фінансових механіз-

мів за останні роки призвела до втрати низки 

потенційних інвесторів з Японії, США та розмі-

щення їх капіталів у сусідніх європейських дер-

жавах. 

Стабілізація економічної, політичної ситу-

ації в Україні та налагодження реальних вимірів 

співпраці міжнародного бізнесу, які забезпечува-

ли б не тільки використання ресурсного потенці-

алу обох країн, а сприяли розвитку інновацій, 

рівня менеджменту контрагентів та технологій. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ:  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ 

Инновационное развитие является стратегическим направлением государственного регулирования в Бе-

ларуси, реализуется Государственная программа инновационного развития на 2011-2015гг. В статье рас-

сматривается механизм оценки эффективности политики с точки зрения современных подходов к трактовке 

инноваций, дается аналитический срез оценки политики Беларуси по традиционным индикаторам инноваций и 

индикаторам, используемым в международной практике, на основе методологии Европейского инновационно-

го табло. Предлагается расширение спектра показателей инноваций и формирования методики подготовки 

обзоров инновационной политики, исходя из международной практики оценки инновационной политики. 

Ключевые слова: инновационная политика, оценка, анализ, измерениe, индикаторы. инновационные программы. 

 

Постановка проблемы. Актуальность 

проблемы мониторинга результатов инноваци-

онной политики определяется принятым Законом 

Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О 

государственной инновационной политике и ин-

новационной деятельности в Республике Бела-

русь», Государственной программой инноваци-

онного развития Республики Беларусь на 2011-

2015гг., постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 8 января 2013 г. № 11 «О 

некоторых вопросах проведения инновационно-

технологического мониторинга». Вместе с тем, 

анализ нормативной базы показывает, что совре-

менное толкование мониторинга инновационной 

политики носит «технократическое» понимание, 

направленное в основном на формирование экс-

пертных комиссий по оценке технологического 

уровня предприятий, их потенциала для реализа-

ции инновационных проектов. 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Противоречия между существующими 

подходами к оценке инновационной политики и 

задачами ее мониторинга на основе современных 

взглядов требуют развития научных подходов к 

диагностике политических решений в сфере ин-

новационного развития. Процесс выявления си-

стемных проблем инновационной политики и их 

причин можно охарактеризовать как «диагно-

стический анализ», который имеет стратегиче-

ское значение при разработке любой политики. 
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Проблемы инновационных систем, которые 

должны быть решены или уменьшены посред-

ством проведения инновационной политики, 

можно выявить только путём сравнения суще-

ствующих инновационных систем друг с другом 

– во времени и пространстве [1,2]. Глобализация 

не уменьшает потребности в инновационной по-

литике, а напротив, может усиливать её. Компа-

нии сталкиваются с быстро изменяющимися и 

крайне неопределёнными рыночными и инсти-

туциональными условиями в международном 

контексте, наряду с существованием технологи-

ческой неопределённости, связанной с изобрете-

ниями и инновациями. Формирование политики 

на основе фактических данных становится все 

более важным в последние годы, разрабатывают-

ся новые технологии для оценки индивидуаль-

ных программ и мер политики, новые методы, 

которые используются для проведения сопостав-

лений инновационных систем между странами. 

Оценка должна проводиться на протяжении все-

го процесса разработки политики. Строгая оцен-

ка не всегда легко достижима, особенно для раз-

вивающихся стран, потому что это требует ре-

сурсов и больших объемов данных [3]. 

Методология исследования. В статье 

анализируется выявление политических проблем 

в инновационных системах посредством прове-

дения диагностического анализа. Наш подход 

состоит в том, чтобы в первую очередь сосредо-

точиться на оценке эффективности инновацион-

ных систем в условиях интенсивной инноваци-

онной деятельности, а также на показателях ее 

характеризующих. Мы подчёркиваем необходи-

мость сопоставления инновационной системы 

страны на основе компаративного анализа с Ев-

ропейским Инновационным табло [4] и доказы-

ваем, что оценка и анализ инновационной дея-

тельности в Беларуси должны опираться на еди-

ную международную практику оценки. 

mailto:warhurst@essex.ac.uk
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Формулирование целей статьи. Задачи 

статьи – рассмотреть научные исследования в 

области измерения инновационной деятельно-

сти в качестве средства для получения ин-

формации о том, как эффективно задейство-

ваны фирмы в инновационном процессе, про-

анализировать национальную и международ-

ную практику оценки инноваций, дать реко-

мендации для принятия решений в сфере мо-

ниторинга инновационной политики.  

Изложение основного материала исследо-
вания. Национальная методика оценки инноваций. 

Оценка инноваций и результатов инновационной 

деятельности в Беларуси опирается на Руководство 

Осло как международный стандарт статистической 

отчетности. Важнейшей предпосылкой функциони-

рования национальной инновационной системы 

является развитая научно-исследовательская дея-

тельность. Беларусь располагает научным потен-

циалом для проведения исследований (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы состояния и развития науки Республики Беларусь [5] 

Индикаторы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, единиц 
468 501 530 482 

Списочная численность работников, выполнявших 

научные исследования и разработки, человек 
31712 31194 30437 28937 

В том числе исследователи 19879 19668 19315 18353 

Из них имеют ученую степень: 

доктора наук 

 

746 

 

741 

 

719 

 

704 

кандидата наук 3143 3150 3071 2974 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, млрд р.: 

В фактически действовавших ценах 

 

 

1140,6 

 

 

2081,9 

 

 

3537,8 

 

 

4372,3 

В постоянных ценах 2005 г. 641,2 683,5 664,1 687,7 

В процентах к ВВП 0,69 0,70 0,67 0,69 

Доля сектора высшего образования во внутренних 

затратах на научные исследования и разработки, % 
12,6 9,6 10,0 10,8 

 

Анализ показывает, что кадровый потен-

циал научных исследований сокращается: за по-

следние четыре года число исследователей со-

кратилось на 8%, в том числе кандидатов наук на 

5,5%, докторов наук на – 5,7%. Отсутствует 

устойчивый рост финансирования науки, важ-

нейший показатель наукоемкости ВВП не достиг 

порогового уровня 1%, установленного про-

граммами социально-экономического развития 

республики на 2006–2010гг. и 2011–2015гг. В 

2012 и 2013 гг. доля кандидатов наук в возрасте 

60–69 лет составляла 24,8 % и 25,5 % соответ-

ственно, докторов наук – 36 % и 39 %. «Старе-

ние» исследовательских коллективов и ведущих 

научных школ может привести к отрицательному 

системному кумулятивному эффекту. Привлечь 

и удержать активное научное ядро может только 

социально приемлемая зарплата. Исследования 

социологов показывают, что 63 % опрошенных 

аспирантов НАН Беларуси желают выехать за 

рубеж для научной работы. Основные мотивы: 

низкая материальная обеспеченность на родине 

(85 %), хорошая материально-техническая база 

науки (44 %) и большая престижность интеллек-

туального труда за границей (40 %)[6]. 

Основные индикаторы инноваций, исполь-

зуемые статистикой Беларуси, представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 

Показатели инновационной активности Беларуси[5] 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Число инновационно активных организаций промыш-ленности, единиц 324 443 437 411 

Доля инновационно активных организаций в общем числе обследованных 

организаций промышленности, процентов 

15,4 22,7 22,8 21,7 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме от-

груженной продукции промышленности, процентов 

14,5 14,4 17,8 17,8 

Затраты на технологические инновации организаций промышленности в 

фактически действовавших ценах, млрд. р. 

2793,3 8763,7 7937,5 9986,2 

Интенсивность затрат на технологические инновации, % 2,2 3,4 1,7 2,1 
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Сравнение достигнутых показателей с 

плановыми заданиями показывает, что как по 

удельному весу инновационно-активных орга-

низаций, так и по доле отгруженной инноваци-

онной продукции плановые задания Государ-

ственной инновационной программы в основ-

ном выполнены. Вместе с тем, следует при-

знать, что уровень инновационной активности 

бизнеса в Беларуси существенно ниже евро-

пейского, в ЕС каждое второе предприятие за-

нимается инновационной деятельностью, а ин-

тенсивность затрат на инновации (отношение 

инновационных затрат к отгруженной продук-

ции в процентах) соответствует европейским 

показателям. Например, в Дании аналогичный 

показатель составлял в 2012г. 3,45%, в Фин-

ляндии – 2,93%, в Швеции – 2,91%, в Германии 

– 2,12%. Таким образом, в относительных по-

казателях инновационные затраты в стране 

сравнимы с европейскими, а результативность 

в виде роста конкурентоспособности иннова-

ционной продукции на внешних рынках невы-

сока. По данным беларусской статистики 2005 

г., 83% инновационной продукции промыш-

ленности поставлялось за пределы страны, в 

2012 г. – только 64,2%, а в 2013г. – 60,1%. 

Причины невысокой результативности инно-

вационной деятельности требуют дополни-

тельных исследований. Для анализа целесооб-

разно рассмотреть оценку инноваций в системе 

международных индикаторов. 

Международные индикаторы иннова-

ционного развития. В последние годы расши-

рилась практика сопоставлений инновационной 

деятельности стран в международном масштабе 

на основе сводных индексов. Наиболее известны 

следующие: 

  Индекс готовности к экономике знаний – 

The Knowledge Index (КАМ-World Bank). 

  Индекс технологического развития – 

The Technology Readiness Index (World 

Economic Forum). 

  Глобальный индекс инноваций – Glob-

al Innovation Index (INSEAD). 

  Индекс инновационного развития ЕС -

The Summary Innovation Index (Europe-

an Commission). 

Можно разделить рейтинги на две боль-

шие группы: первая группа индексов основыва-

ется исключительно на жестких и объективных 

данных, а вторая группа индексов использует 

комбинацию как объективных, так и субъектив-

ных данных или данных на основе каких-либо 

опросов.  

Индекс экономики знаний Всемирного 

банка. Оценка инноваций – один из нескольких 

индексов, полученных в соответствии с методо-

логией оценки знаний (КАМ) (см. 

http://www.worldbank.org/kam). Другие показате-

ли КАМ включают: индекс уровня образования, 

индекс развития информационных и коммуника-

ционных технологий (ICT), индекс институцио-

нального режима и индекс экономики знаний 

(KEI), который является средним арифметичес-

ким четырех предыдущих показателей. Самая 

последняя версия – КАМ 2012г. предоставляет 

данные и индексы для 145 стран. В 2012 г. пози-

ция Беларуси в этом рейтинге соответствовала 59 

месту среди 145 стран и в сравнении с 1995г. 

страна потеряла 4 позиции, что показывает вы-

сокую динамику мирового движения к экономи-

ке, основанной на знаниях, в котором страна те-

ряет темпы (таблица 3).  

Таблица 3 

Рейтинг Беларуси по индексу экономики знаний (1995–2012)* 

Страна и 

рейтинг в 

1995-

2012гг. 

KEI (индекс 

экономики 

знаний) 

KI (индекс 

знаний) 

Экономиче-

ские стимулы 

и институцио-

нальный 

режим 

Инновации Образование ИКТ 

1995 
2012 

 
1995 2012 1995 2012 1995 2012 1995 2012 1995 2012 

Беларусь 

(55-59) 
5,81 5,59 6,92 6,52 2,51 2,5 5,42 5,7 8,29 7,37 7,03 6,79 

* Составлено авторами по Knowledge for Development (K4D) Program of the World Bank Institute www.worldbank.org/kam  

 

Основным фактором, оказавшим негатив-

ное воздействие, является отсутствие подвижек в 

процессах формирования институтов современ-

ного роста, в результате произошло снижение 

позиций страны в образовательном и информа-

ционном контекстах современного инновацион-

ного развития. 

Мировой индекс конкурентоспособно-

сти Всемирного экономического форума 
включает индекс технологического развития 

(The Technology Readiness Index) как один из 

двенадцати компонентов Мирового индекса кон-

курентоспособности (GCI). Всемирный экономи-

ческий форум (WEF) рассчитывает этот индекс 

для 144 экономик. В отличие от инновационных 

показателей КАМ, представленных выше, в ос-

нове которых точные данные, GCI и связанные 

инновационные индексы основываются, как на 

статистических данных, так и на данных заклю-

чений на основе исследований и опросов.  

http://www.worldbank.org/kam
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К сожалению, Беларусь не принимала уча-

стия в предоставлении данных для WEF, и не 

задействована в рейтингах оценки конкуренто-

способности стран Всемирного экономического 

форума. Оценка позиционирования Беларуси по 

индексу Технологического развития (The 

Technology Readiness Index), проведенная специ-

алистами БелИСА в 2012г., показала, что Бела-

русь занимает 62 место. Оценка позиционирова-

ния партнеров Беларуси по Таможенному союзу 

по индексу Технологического развития 2012–

2013 года рейтинга конкурентоспособности из 

144 стран мира следующая: Россия – 57 место, 

Казахстан – 55. 

Глобальный инновационный индекс яв-

ляется одним из наиболее широко используемых 

индексов инноваций (Global Innovation Index- 

GII) [7]. Глобальный Индекс инноваций состоит 

из 84 индикаторов сгруппированных в два 

субиндекса, один из которых оценивает ресурсы 

инноваций (Innovation Input Sub-Index), второй – 

результаты инновационной деятельности 

(Innovation Output Sub-Index). Цель определения 

глобального индекса инноваций заключается в 

измерении многомерных аспектов инновацион-

ного развития, что позволит политикам пойти 

дальше, чем просто сравнение ежегодного ранга 

страны в мировом контексте. Результаты пози-

ционирования страны наиболее полезны для 

сравнительного анализа, для обучения и опреде-

ления относительных преимуществ и слабых 

звеньев национальных инновационных систем на 

основе богатого и уникального набора данных. 

Какие можно сделать выводы из сравни-

тельного анализа данных, характеризующих 

национальную инновационную систему (НИС) 

Беларуси в течение двух последних лет? Сила и 

слабости НИС Беларуси представлены в таблице 

4, составленной по данным Глобального индекса 

инноваций 2013 г. Оценивая ресурсы и результа-

ты инновационного развития страны в контексте 

Глобального индекса инноваций, следует отме-

тить, что как в 2012 , так и в 2013гг. Беларусь 

занимала по рейтингу ресурсов 75 позицию, а по 

рейтингу результатов –79, т.е. ресурсы позицио-

нируются выше, чем результаты, что отражает 

рейтинг коэффициента эффективности иннова-

ций – 82, он ниже, чем позиция страны (77) в 

Глобальном рейтинге инноваций 2013г. Анализ 

данных таблицы 4 показывает, что наиболее сла-

бы позиции страны в оценке институциональной 

среды.  
 

Таблица 4 

Сильные и слабые стороны НИС Беларуси в контексте Глобального индекса инноваций 2013г.* 

Сильные стороны 

(показатель-рейтинг) 

Слабые стороны 

(показатель-рейтинг) 

Институты инноваций  Институты инноваций  

Легкость начала бизнеса 20 Эффективность правительства 133 

Человеческие ресурсы Качество регулирования 137 

Процент охвата школьников третьей ступенью 

образования 

6 Верховенство права 130 

Выпускники в сфере естественных и техниче-

ских наук 

16 Рыночная среда 

Легкость получения кредита 93 

Венчурный капитал, % ВВП 74 

Мобильность студентов третьей ступени обра-

зования (выезд) 

20 Бизнес-среда 

Инфраструктура Связи в инновационной системе 139 

Валовое накопление,% ВВП 15 Импорт высоких технологий, %  121 

Создание знаний и технологий Создание знаний и технологий 

Заявки на патенты резидентов страны 10 Сертификация по ISO 9001 116 

Заявки на полезные модели резидентов страны 7 Креативность экономики 

Темпы роста ВВП на одного занятого 15 Неявные активы 101 

Креативность экономики Создание национальных фильмов (на млн насе-

ления 15–69 лет)  

100 

Регистрация торговых марок по Мадридскому 

соглашению на млрд дол. ВВП 

15 Экспорт креативных товаров, % 81 

Ежедневный тираж газет 

(на тысячу человек 15–69 лет) 

 

15 Национальные домены верхнего уровня ссTLDs 

(на тыс. населения 15–69 лет) 

113 

* Составлено авторами по данным [7, c.141] 

 

Европейское инновационное табло. 
Одним из важнейших индикаторов оценки 

эффективности функционирования нацио-

нальных инновационных систем является рей-

тинг стран ЕС по данным Европейского инно-

вационного табло (Innovation Union 
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Scoreboard – IUS), представляющего комплекс 

показателей инноваций, на основе которого 

рассчитывается сводный индекс инноваций 

(SII-Summary Innovation Index) для каждой 

европейской страны [4]. Принципиальным 

отличием этого композитного индикатора от 

Глобального инновационного индекса являет-

ся его формирование исключительно на коли-

чественных оценках, для которых использу-

ются данные Евростата и других международ-

ных баз данных. Инновационное табло ЕС 

служит инструментарием для информирова-

ния политиков и обсуждения проблем разви-

тия на национальном уровне и уровне ЕС, 

позволяет отслеживать прогресс в инноваци-

онной деятельности как внутри стран ЕС, так 

и в глобальном мире. Структура Инновацион-

ного табло ЕС представлена на рис. 1. 
 

 

Рис 1. Структура Инновационного табло ЕС [4] 

 

Расчет сводного инновационного индекса 

ЕС (SII) опирается на 25 индикаторов, которые 

сгруппированы в три блока, характеризующих 

возможности развития (ресурсы); процесс разви-

тия – инновационная деятельность фирм; резуль-

таты и эффективность инновационного развития 

страны.  

Беларусь не участвует в оценках Европей-

ского инновационного табло, но исходя из пред-

посылок общего исторического развития, гео-

графической близости, объемов торговли со 

странами ЕС было очень интересно оценить по-

зиции Беларуси в контексте европейских инди-

каторов инноваций. Нами был реализован инно-

вационный проект, по результатам которого бы-

ла опубликована монография «Измерение инно-

ваций: проблемы сравнительной оценки» [8], 

проект нашел практическую реализацию: показа-

тели статистики инноваций Беларуси теперь со-

держат раздел «Отдельные показатели Табло 

Инновационного Союза (IUS) по Республике Бе-

ларусь» [5, с.11].  

Беларусь в оценке европейских индика-

торов инноваций. В оценке ресурсов инноваций 

ЕС важная роль принадлежит роли молодежи 

(табл. 5). Среди молодежи ЕС в возрасте 30-34 

года третью ступень образования имеют 34,6%, в 

Беларуси аналогичный индикатор (специалисты 

с высшим и средним специальным образованием 

– третья ступень), выше и, по нашим оценкам, 

составляет 59,6%. Показатель, характеризующий 

популярность научной деятельности среди моло-

дежи показывает отставание нашей страны от 

среднеевропейского уровня примерно в два раза.  
 

Таблица 5 

Беларусь в контексте ресурсных индикаторов Европейского инновационного табло, 2013г.* 

Показатели ЕС27  

(IUS-2014) 

Беларусь 

(2013г.) 

Человеческие ресурсы   

1.1.1 Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1000 человек в возрасте 

25-34 лет  
175 0,8 

1.1.2 Доля населения в возрасте 30-34 лет, имеющего завершенное третичное 

образование (МСКО 5и 6), процентов  
35,8 59,6 

1.1.3 Доля молодежи в возрасте 20-24 лет, получившей, по крайней мере, общее 

среднее образование, процентов  
80,2 92,6 

*Составлено авторами по [4,5] 

 

Таким образом, исходя из сравнительной 

оценки количества образованных кадров для ин-

новационного развития ситуация в Беларуси бла-

гоприятна, однако при этом показатели иннова-
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ционного развития страны сохраняются доста-

точно низкими. Отсутствие положительной связи 

между показателями образования и показателями 

инновационного развития может иметь несколь-

ко объяснений. Во-первых, существует значи-

тельный разрыв между формальными критерия-

ми (например, долей обладателей высшего обра-

зования, продолжительностью обучения и т.п.) и 

показателями качества образования, измеряемого 

наличием необходимых экономике компетенций, 

умений и навыков. Во-вторых, образовательная 

структура населения значительно расходится с 

профессионально-квалификационной структурой 

экономики. Структура человеческого капитала 

не соответствует структуре спроса на него, а 

имеющийся запас человеческого капитала ис-

пользуется малопродуктивно.  

Новым разделом Европейского инновацион-

ного табло является блок показателей, характеризу-

ющих открытость, совершенство, привлекательность 

национальных исследовательских систем (табл.6). 

Анализ показывает, что привлекательность 

беларусской научной системы остается невысо-

кой, что связано со слабой ее интеграцией в ми-

ровое научное пространство: по количеству сов-

местных научных публикаций в расчете на млн 

населения (84), что более чем в 3 раза ниже 

среднеевропейского показателя. 
 

Таблица 6 

Беларусь в контексте новых европейских индикаторов инноваций* 

Открытость, привлекательность и совершенство  

научно-исследовательских систем 

ЕС27 

(IUS2014) 

Беларусь 

(2013) 

1.2.1 Международные научные совместные публикации ( на млн чел.) 343 84 

1.2.2 Научные публикации среди 10% наиболее цитируемых в мире (% от числа 

публикаций) 
11,0 - 

1.2.3 Доля студентов докторантуры не из ЕС среди всех студентов докторанту-

ры, процентов  24,2 5,03
1 

*Составлено авторами по данным[4,5] и расчетам автора  

 

 

По этому индикатору Беларусь суще-

ственно отстает не только от развитых стран ЕС, 

но и от новых стран европейского сообщества: 

Чехии (568), Румынии (177), Болгарии (213), 

Литвы (304). Если в Европе практически каждый 

четвертый докторант прибыл из-за пределов ЕС, 

то в Беларуси доля иностранных граждан в об-

щей численности лиц, получающих послевузов-

ское образование, составляет 5%, т.е. более чем в 

четыре раза меньше. Оценивая эффективность 

инновационной политики страны в сфере ре-

сурсного обеспечения науки и инновационной 

деятельности по индикаторам ЕС, необходимо 

выделить ее силы и слабости. К сильным сторо-

нам относится сохранение человеческого потен-

циала для строительства экономики знаний: об-

разованную молодежь и квалифицированные 

кадры. К слабым – анклавность научной системы 

страны, ее слабая интегрированность в мировое 

научное пространство, недофинансирование 

науки, архаичность организационной структуры 

науки.  

Показатели инноваций в разделе «деятель-

ность фирм» Европейского инновационного таб-

ло, связаны с характеристиками финансирования 

науки по секторам экономики, вовлечением ма-

лых и средних предприятий в инновационную 

деятельность и патентную активность стран. Но 

не все индикаторы Европейского табло иннова-

ций можно сопоставить с беларусскими данными 

из-за их отсутствия в национальной статистике) 

(табл.7). 
 

Таблица 7 

Беларусь в контексте европейских индикаторов оценки инновационной деятельности (IUS-2014)* 

Инновационная деятельность фирм 
ЕС27 

(IUS-2014)  

Беларусь 

(2013) 

Инвестиции фирм    

2.1.1 Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, процентов  1,31 0,45 

2.1.2 Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме от-

груженной продукции (работ, услуг), процентов  
0,56 1,95 

Взаимное сотрудничество и предпринимательская деятельность    

2.2.1 Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, 

процентов  
31,8 3.99 

 

_______________ 
1 Для Беларуси – доля иностранных граждан в общей численности лиц, получающих послевузовское образование. 
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Продолжение таблицы 7 

2.2.2 Доля МСП, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем 

числе обследованных организаций, процентов  
11,7 0,52 

2.2.3 Совместные научные публикации в партнерстве государства и частного 

бизнеса на млн населения  
7,3 - 

Интеллектуальная собственность   

2.3.1 Число заявок на патенты по процедуре Договора о патентной кооперации 

(PCT) на млрд ВВП (евро) 
1,98 0,13 

2.3.2 Заявки на патенты по процедуре Договора о патентной кооперации (PCT) в 

области охраны окружающей среды и здоровья на млрд ВВП(евро) 0,92 - 

2.3.3 Число новых заявок на торговые знаки на млрд ВВП (евро) 5,91 - 

2.3.4 Число новых заявок на промышленные образцы на млрд ВВП (евро) 4,75 - 

* Составлено по данным [4,5] и расчетам авторов 

 

 

Заметно отставание Беларуси в патентной 

активности на международных рынках: по числу 

заявок Договора о патентной кооперации (PCT) 

страна отстает от среднеевропейского уровня в 

пятнадцать раз. В соответствии со Стратегией 

Беларуси в сфере интеллектуальной собственно-

сти на 2012–2020 гг. стоит задача увеличения до 

25 процентов удельного количества подаваемых 

субъектами Республики Беларусь в Националь-

ный центр интеллектуальной собственности за-

явок на выдачу патентов на изобретения, отно-

сящиеся к V и VI технологическим укладам и 

увеличения в 2 раза количества подаваемых 

субъектами Республики Беларусь международ-

ных заявок по процедуре Договора о патентной 

кооперации (РСТ) [9]. Но оценивая современную 

ситуацию на европейском рынке, эта задача 

весьма скромная. Слабыми являются позиции 

страны в инновационной активности малого и 

среднего бизнеса. 

Третий раздел индикаторов Европейского 

табло отражает результативность реализации 

инновационной политики через сдвиги в струк-

туре экономики, эффективной занятости, разви-

тии экспорта высоких и средневысоких техноло-

гий и знаниеемких услуг (таблица 8). 
 

Таблица 8 

Оценка результативности инноваций Беларуси в контексте данных  

Европейского инновационного табло (IUS 2014)* 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕС 27 Беларусь 

Инновационно активные организации    

3.1.1 Доля малых и средних предприятий (МСП), внедряющих продуктовые или 

процессные инновации, в общем числе МСП, процентов  
38,4 3,47 

3.1.2 Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, в 

общем числе МСП, процентов  
40,3 1,19 

Экономические эффекты   

3.2.1 Доля занятости в знаниеемких видах деятельности (производство и услуги) к 

общей занятости, процентов  
16,2 27,36 

3.2.2. Вклад экспорта средне, -высокотехнологичной продукции в торговый баланс 1,27 2,02 

3.2.3 Доля экспорта знаниеемких услуг в общем объеме экспорта услуг, процентов  
45,3 25,73 

3.2.4. Продажи новых для рынка и новых для фирмы продуктов в общем объеме 

отгруженной продукции, процентов  
14,4 17,45 

3.2.5 Доходы от продажи лицензий и патентов за рубеж, в процентах от ВВП 0,77 0,038 

* Составлено по данным [4,5 с.11] и расчетам авторов 

 

Анализ данных таблицы показывает несо-

ответствие беларусской и европейской статисти-

ки. Согласно данных Белстата, некоторые пока-

затели Беларуси превышают среднеевропейские 

данные: в ЕС продажа «новых для рынка и но-

вых для фирмы» продуктов в общем объеме про-

даж составляет 14,4%, а в Беларуси – 17,45. Это 

противоречие можно объяснить, если учесть, что 

«новая» продукция различается по степени но-

визны: «новая для предприятия» и «новая для 

рынка», важен также и факт продажи. Для Бела-

руси «новизна для рынка» характерна менее чем 

для 1 % инновационной продукции (в 2013 г.– 

0,6%) [5,с.10]. Для ЕС в 2009 г. новая для рынка 

продукция составляла в среднем 8,6% от объема 

продаж, новая для предприятия – 6,2% продаж. 

Не соответствует международной практике вы-

деление высокотехнологичной продукции. Со-
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гласно данных Всемирного банка экспорт высо-

ких технологий в Беларуси составляет 2,9% про-

мышленного экспорта, а по данным беларусской 

статистики – 22% [10], что приводит к несоот-

ветствию данных по вкладу такого экспорта в 

торговый баланс. Следует определять «знание-

емкие» (knowledge-intensive) виды деятельности 

на основе международных классификаций. 

Задачи статистики должны быть сосредо-

точены как на измерении инновационного про-

цесса, так и на его результатах. Эта деятельность 

требует увязки анализа микро-, мезо- и макро-

экономических инновационных данных в таких 

вопросах, как технологическое содержание экс-

порта, сильные и слабые стороны отдельных от-

раслей или инновационных систем, возможность 

формирования инновационных сетей, связи меж-

ду образованием и занятостью, показатели эф-

фективности различных инструментов для под-

держки и поощрения инноваций. 

Оценка программ. Выработка политики 

на основе фактических данных и эффективная 

оценка государственной политики приобретают 

все большее значение в последние годы, особен-

но в области науки, технологий и инноваций. 

Эти сферы становятся широко признанными в 

качестве основных факторов экономического 

роста и конкурентоспособности. Они также по-

могают достичь социально-экономических це-

лей. Важно оценивать не только факт осуществ-

ления политики, как планировалось, но важна 

оценка ожидаемого эффекта.  

В Беларуси ежегодно Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики Бе-

ларусь совместно с Национальной академией 

наук Беларуси готовит аналитический доклад «О 

состоянии и перспективах развития науки в Рес-

публике Беларусь», в котором рассматриваются 

основные проблемы научно-технического и ин-

новационного развития страны, дается оценка 

результатов государственных отраслевых и ре-

гиональных научно-технических программ их 

научного обеспечения. Однако при оценке слабо 

используется международный опыт. В 2010г. 

Европейская экономическая комиссия ООН про-

вела исследование «Обзор инновационного раз-

вития Беларуси»[11], в котором отражены итоги 

консультаций и обсуждений авторов доклада с 

беларусскими политиками, чиновниками, уче-

ными и бизнесменами. Рекомендации доклада 

нашли отражение в ряде политических решений 

по развитию механизмов поддержки инноваци-

онного развития Беларуси. Однако вопросы мо-

ниторинга и оценки инновационной политики на 

основе фактических данных с использованием 

международных индикаторов не нашли пока 

применения. 

В Беларуси очень ограничено анализиру-

ется практика социальных инноваций, иннова-

ций в государственном секторе экономики, фор-

мирование «зеленых инноваций». Отделить по-

следствия конкретных мер политики друг от дру-

га может быть трудно, учитывая возрастающее 

взаимодействие между различными мерами по-

литики и программами, но необходимо.  

Оценки могут включать меры политики, 

которые влияют на инновации косвенно, напри-

мер, такие, как политика в области конкуренции 

и открытости экономики для международной 

торговли, инвестиций и миграции. Такие обще-

экономические факторы являются важной ча-

стью инновационной системы. Очень важно, 

чтобы результаты и выводы оценочных меро-

приятий использовались в последующей разра-

ботке политики, основанной на фактах. В этой 

связи целесообразно шире использовать опросы 

бизнеса для определения факторов, препятству-

ющих инновационному развитию.  

Выводы и перспективы дальнейших ис-
следований. Методы оценки инновационных 

систем и программ в Беларуси находятся еще на 

начальной стадии развития. Несколько направ-

лений развития современных методов оценки и 

анализа можно выделить как особенно важные: 

• разработка макрометодов сравнительного 

анализа и индикаторов анализа. Разработка 

должна учитывать конкретную ситуацию разви-

тия страны, не акцентироваться на измерении 

затрат, а рассматривать инновационный процесс 

как нелинейный, глобальный и сложный; 

• реализация исследований в сфере стати-

стических измерений. Эти исследования охваты-

вают: распространение новых и высоких техно-

логий, оценку социальных инноваций, иннова-

ций в государственном секторе экономики, « зе-

леные инновации», особенности сектора знание-

емких услуг;  

• систематическая оценка реализации про-

грамм инновационной политики. Она должна 

учитывать нематериальные активы, такие, как 

сети и повышение компетентности, которые все-

гда предшествуют видимым техническим или 

экономическим достижениям. Важно использо-

вание опросов для рассмотрения реализации и 

воздействия инновационных программ, таких, 

как полевые эксперименты и тесты; 

• использование национальных оценок по-

литики. Эти оценки используют как стандартные 

подходы, так и международные обзоры, которые 

включают оценку зарубежного опыта, а также 

опыт экспертов из развитых стран для стимули-

рования взаимных процессов обучения; 

• новые показатели. Крайне важно разви-

вать новые виды индикаторов инноваций, кото-

рые выходят за рамки обычного количественного 

измерения экономического роста для интеграции 

качественных аспектов инновационного разви-

тия.  
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УДК 37.014 

 

Вітренко Л.О. 

 

ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ 

ПОТРЕБ У КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКА FCI 

(FACILITY CONDITION INDEX) 

 
У статті виявлено особливості оцінювання функціонального стану об`єктів та середньострокових по-

треб у капітальних видатках з використанням показника FCI. Досліджено основні існуючі методи оцінки 

нерухомого майна в Україні та подано кваліфікацію експлуатаційного стану об’єкту нерухомості. Охаракте-

ризовано основні класи реінвестування, які доречні до розуміння вартості фонду FCI. Подано ключові показни-

ки, що використовуються для вимірювання та оцінки фізичного стану об'єкта та проілюстровано процес 

оцінки об’єкта з допомогою індексу стану об'єкту (FCI). Також побудовано матрицю залежності Індексу 

стану об'єкту (FCI) з Індексом залежностей місій (MDI). 

Ключові слова: нерухомість, оцінка майна, об’єкти інфраструктури, заклади освіти, індекс стану 

об'єкту, розширений індекс стану об'єкту, прогнозований індекс стану об'єкту. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні в закла-

дах освіти, як і в інших державних організаціях 

спостерігається тенденція до погіршення експлу-

атаційного стану будівель і споруд. Відсутність 

ефективного державного фінансування призво-

дить до фізичного зносу об’єктів інфраструкту-

ри, що, в свою чергу, чинить велику загрозу які-

сному та безпечному наданню навчальних пос-

луг населенню. Саме для того, щоб уникнути 

непередбачуваних ситуацій, слід проводити пос-

тійне обстеження будівель та споруд з метою 

отримання об'єктивних даних про їх фактичний 

стан. На сьогодні в Україні існує методика оцін-

ки нерухомого майна, передбачена Національ-

ним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», 

проте для ефективного управління майном за-

кладів освіти необхідно запозичувати міжнарод-

ний досвід оцінки функціонального стану 

об’єктів, серед якого можна виокремити індекс 

стану об'єкту (FCI). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Серед науковців, які присвячували свої наукові 

доробки оцінці нерухомості, такі, як Є.Ю. Гнат-

ченко [1], О.Т. Євтух [2], М.А. Заєць [9], 

Я.Д. Крупка [3], В.Р. Кучеренко [9], П. Мало-

лєпши [4], К.І. Посилаєва  [8], В.О. Сментина [9] 

та ін. 

Проте, станом на сьогодні малодослідже-

ним залишається застосування оцінки функціо-

нального стану об’єктів за допомоги індексу ста-

ну об'єкту (FCI), що і зумовило вибір теми нау-

кової статті. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї 

статті є виявлення особливостей оцінювання функціо-

нального стану об`єктів  та  середньострокових потреб 
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у капітальних видатках з використанням показ-

ника FCI. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. У теорії та практиці оцінювання нерухомого 

майна виділяють такі способи визначення варто-

сті об'єкта оцінки, послідовність оцінювальних 

процедур якого дає змогу реалізувати певний 

методичний підхід [6]: витратний, дохідний, по-

рівняльний, метод прямого відтворення, метод 

заміщення, метод розбивки, метод строку життя 

(табл. 1). 

Витратний підхід доцільно застосовувати 

для оцінки нерухомого майна, ринок купівлі-

продажу або оренди якого є обмеженим, спеціа-

лізованого нерухомого майна, зокрема нерухо-

мих пам'яток культурної спадщини, споруд, пе-

редавальних пристроїв тощо. Для визначення 

ринкової вартості інших об'єктів оцінки витрат-

ний підхід застосовується у разі, коли їх замі-

щення або відтворення фізично можливе та (або) 

економічно доцільне. Основними методами ви-

тратного підходу є метод прямого відтворення та 

метод заміщення [7]. 

У разі застосування дохідного підходу ва-

ловий дохід, що очікується отримати від найефе-

ктивнішого використання об'єкта оцінки, може 

розраховуватися, виходячи з припущення про 

надання об'єкта оцінки в оренду або інформації 

про інше використання подібного нерухомого 

майна. На підставі цього припущення прогнозу-

вання валового доходу здійснюється з урахуван-

ням необхідної інформації щодо ринку такого 

нерухомого майна. Основними методами дохід-

ного підходу є пряма капіталізація доходу та не-

пряма капіталізація доходу (дисконтування гро-

шового потоку). За допомоги дохідного підходу 

визначається ринкова вартість та інвестиційна 

вартість, а також інші види вартості, які ґрунту-

ються на принципі корисності, зокрема ліквіда-

ційна вартість, вартість ліквідації тощо [4, с. 96]. 

  

http://zakon.rada.gov.ua/go/1442-2004-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1442-2004-%D0%BF
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A$
mailto:luda_vitrenko@mail.ru
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Таблиця 1 

Основні методи оцінки нерухомого майна* 

№з/п Метод Характеристика 

1 Витратний 

Оцінка нерухомого майна, ринок купівлі-продажу або оренди якого є обмеже-

ним, спеціалізованого нерухомого майна, зокрема нерухомих пам'яток культур-

ної спадщини, споруд, передавальних пристроїв тощо 

2 Дохідний 

Валовий дохід, що очікується отримати від найефективнішого використання 

об'єкта оцінки, може розраховуватися, виходячи з припущення про надання об'є-

кта оцінки в оренду або інформації про інше використання подібного нерухомого 

майна 

3 Порівняльний Ґрунтується на врахуванні принципів заміщення та попиту і пропонування 

4 

Метод пря-

мого відтво-

рення 

Застосовується для проведення оцінки об'єкта, заміщення якого неможливе, а 

також у разі відповідності існуючого використання  об'єкта  оцінки його най-

більш ефективному використанню 

5 
Метод замі-

щення 

Застосовується для визначення вартості заміщення об'єкта, що побудований (бу-

дується) за типовим проектом або за умови  економічної недоцільності віднов-

лення об'єкта оцінки у його первісному вигляді 

6 
Метод розби-

вки  

Передбачає обґрунтування та визначення величини кожного виду зносу,  що ная-

вний в об'єкта оцінки, окремо 

7 
Метод строку 

життя 

Базується на обґрунтованому припущенні про залишковий строк економічного 

життя 

* Складено автором на основі [7] 

 

Порівняльний підхід ґрунтується на враху-

ванні принципів заміщення та попиту і пропону-

вання. Порівняльний підхід передбачає аналіз 

цін продажу та пропонування такого майна з ві-

дповідним коригуванням відмінностей між об'єк-

тами порівняння та об'єктом оцінки. Порівняль-

ний підхід передбачає таку послідовність оціню-

вальних процедур [7]:  

– збирання і виконання аналізу інформа-

ції про продаж або пропонування поді-

бного нерухомого майна та визначення 

об'єктів порівняння; 

– вибір методу розрахунку вартості об'є-

кта оцінки з урахуванням обсягу та до-

стовірності наявної інформації;  

– зіставлення об'єкта оцінки з об'єктами 

порівняння з подальшим коригуванням 

ціни продажу або ціни пропонування 

об'єктів порівняння;  

– визначення вартості об'єкта оцінки з 

урахуванням величини коригувальних 

поправок до вартості об'єктів порівнян-

ня;  

– узгодження отриманих результатів роз-

рахунку. 
Найчастіше у оцінюванні об’єктів освіти в 

Україні застосовують витратний підхід, проте 

доречно запропонувати оцінювання саме з запо-

зиченням зарубіжного досвіду. Прикладом пози-

тивного досвіду є застосування закладами освіти 

індексу стану об'єкту (Facility Condition Index – 

FCI), який широко застосовують при оцінюванні 

будівель і споруд в США. 

Переоцінка активів, залишкова балансова 

вартість яких за даними бухгалтерського обліку 

дорівнює нулю, здійснюється комісією з підготов-

ки до приватизації на підставі вихідних даних, 

наведених у інформації згідно з додатком 11 до 

Методики, з урахуванням строку їх корисного ви-

користання, визначеного підприємством, виходячи 

з технічного стану кожного такого активу та мож-

ливості його подальшого використання.  Оціночна 

вартість таких активів визначається шляхом мно-

ження його первісної (переоціненої) балансової 

вартості на коефіцієнт придатності. Коефіцієнт 

придатності (Кпр) розраховується за формулою [5]:  

 

,               (1) 

де Ск – очікуваний строк корисного ви-

користання активу після дати оцінки, місяців; Сф 

– фактичний строк експлуатації активу, місяців. 

Одним з найбільш поширених показни-

ків, який демонструє фізичний стан об’єкта, є 

процентне відношення відкладеної експлуатації 

до відновної вартості. Відкладена експлуатація, 

нормована за величиною відновної вартості об'є-

кта, формує найважливіший і широко застосову-

ваний у розвинених країнах показник, який нази-

вають Індексом стану об'єкта (Facility Condition 

Index – FCI). 

 

,  (2) 

 

Індекс стану об'єкта дозволяє зіставляти 

експлуатаційний стан різних об'єктів, вибудову-

вати тимчасові тренди його зміни, а також до-

зволяє отримувати ієрархічне узагальнення пока-

зника стану від системи до об'єкта і далі до 

портфелю об'єктів. Конкретні величини індексу 
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стану об'єкта часто використовують в якості ці-

льових показників або стандартів експлуатації. 

Наприклад, Асоціація співробітників служб 

управління об'єктами вищої освіти (Association 

of Higher Education Facilities Officers – APPA) у 

США використовує градацію для кваліфікації 

експлуатаційного стану об’єкта нерухомості, що 

представлена в табл. 2. 
Таблиця 2 

Кваліфікація експлуатаційного стану об’єкта нерухомості* 

№ з/п Індекс стану об'єкта (FCI) Стан об’єкта 

1 <0,05 Добрий 

2 0,05-0,1 Задовільний 

3 >0,1 Поганий 

* Складено автором на основі даних [10] 

 

Оцінка стану об'єкта (Facility Condition 

Assessment – FCA) є невід'ємною частиною ви-

явлення недоліків обслуговування об’єкта і за-

безпечує дані, які визначають частину діапазону 

якості для FCI. Це безперервний, систематичний 

процес, за якого організація може оцінити стан 

своїх об'єктів з метою виявлення потреб ремонту 

та заміни окремих елементів. FCA є ключовим 

компонентом ефективного технічного обслуго-

вування та ремонтних програм.  

Існують три основні класи реінвесту-

вання, які доречні для розуміння вартості фо-

нду FCI:  

 наздоганяючі затрати (наприклад, не-

своєчасне обслуговування); 

 поточні затрати (наприклад, зви-

чайне продовження життєвого ци-

клу); 

 прогнозовані затрати (такі, як онов-

лення і удосконалення). 
 

Таблиця 3 

Ключові показники, що використовуються для вимірювання та оцінки фізичного стану об'єкта* 

№ 

з/п 
Назва індексу (FCI) Формула для обчислення 

1 
Індекс стану об'єкта 

(FCI) 
FCI= 

Вартість недоліків технічного обслуговування і ремонту 

Поточна вартість заміни об'єкта 

2 
Розширений індекс 

стану об'єкта (EFCI) 
EFCI= 

Вартість недоліків технічного обслуговування і ремонту + май-

бутні витрати 

Поточна вартість заміни об'єкта 

3 
Прогнозований індекс 

стану об'єкта (FNI) 
FNI 

Вартість недоліків технічного обслуговування і ремонту+ вар-

тість майбутніх витрат+витрати на заходи з енергоефективнос-

ті+відповідність нормативам 

Поточна вартість заміни об'єкта 

* Складено автором на основі даних [10] 

 

Розширений індекс стану об'єкта (EFCI) – 

один з трьох основних індексів стану і ключових 

показників ефективності, які використовуються 

для оцінки поточного стану одного об'єкта або 

портфеля будівель. Інколи називають також FCI. 

Тому EFCI виглядає назад у часі (як в FCI), 

а також у часі вперед (протягом певного горизо-

нту планування). 

Рейтинг EFCI власники і оператори одного 

об'єкта або портфеля об'єктів застосовують: 

 для розрахунку комбінованого зна-

чення наздоганяючих витрат і зни-

ження витрат; 

 для визначення потреб об'єкта реінве-

стування; 

 для забезпечення розподілу ресурсів 

рішень; 

 щоб відстежувати ступінь стану 

об’єкта протягом довгого часу. 

Прогнозований індекс стану об'єкта (FNI) 

– один з кількох ключових показників ефектив-

ності, використовуваних керівниками підпри-

ємств, щоб встановити стан здоров'я об’єкта і 

прийняти рішення про виділення ресурсів. FNI є 

розширенням (FCI) і EFCI, що включає також 

прогнозовані витрати, пов'язані з майбутнім 

оновленням, модернізацією і дотриманням нор-

мативів. 

Рейтинг FNI власники і оператори одного 

об'єкта або портфеля об'єктів застосовують: 

 для розрахунку всіх трьох класів 

об'єкта реінвестування (наздоганяючі 

затрати; поточні затрати; прогнозо-

вані затрати); 

http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Condition_Index.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Key_Performance_Indicator_%28KPI%29.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Key_Performance_Indicator_%28KPI%29.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Facility.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Portfolio.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Keep-up_Costs.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Keep-up_Costs.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Reinvestment.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Reinvestment.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Resource_Allocations.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Condition_Drift.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Condition_Drift.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Key_Performance_Indicator_%28KPI%29.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Facility_Condition_Index.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Extended_Facility_Condition_Index.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Renewal.html
http://www.assetinsights.net/Glossary/G_Renewal.html
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 для визначення потреб об'єкта реінве-

стування; 

 для забезпечення розподілу ресурсів 

рішень; 

 щоб відстежувати ступінь стану 

об’єкта протягом довгого часу; 

 для надання допомоги балансоутри-

мувачам об’єкта. 

Процес оцінки об’єкта з допомогою індекс 

стану об'єкта (FCI), що включає чотири етапи, а 

саме планування, оцінку, аналіз та виконання 

зображено  на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Процес оцінки об’єкта з допомогою індекс стану об'єкта (FCI)* 

* Власна розробка автора 

 

Отже, процес оцінки включає чотири ета-

пи, а саме: планування, що включає визначення 

критеріїв оцінки і аналізу з врахуванням станда-

ртів; оцінку, до якої входить поєднання елемен-

тів систем будівлі з будівлею, інфраструктурою, 

власністю і землею, ідентифікація елементів сис-

тем будівлі для перевірки, фіксування умов для 

вибраних елементів та фіксування недоліків; 

аналіз, що передбачає перегляд рішень, аналіз і 

обчислення FCI для кожної аналізованої будівлі і 

системи будівель; виконання, а саме виконання 

проектів або завдань з обслуговування з метою 

приведення будівлі в належний стан. Між вико-

нанням та аналізом відбувається зворотний 

зв’язок для корекції FCI і аналізу на основі ви-

правлених недоліків. Від виконання до початко-

вого етапу – планування також відбувається зво-

ротний зв’язок для вдосконалення проекту. 

Перевагами FCI є те, що він є: 

 інструментом для стратегічного 

управління; 

 показником ефективності експлуатації 

об’єктів (будівель); 

Поєднання еле-

ментів систем 

будівлі з будівлею, 

інфраструктурою, 

власністю і землею 

Ідентифікація еле-

ментів систем 

будівлі для пе-

ревірки 

Фіксування умов 

для вибраних еле-

ментів 

Фіксування 

недоліків 

 

 

Планування 

 

Оцінка 

 

Аналіз 

 

Виконання 

Визначення 

критеріїв 

оцінки і 

аналізу з 

врахуванням 

стандартів 
Перегляд рішень, 

аналіз і обчислен-

ня FCI для кожної 

аналізованої 

будівлі і системи 

будівель 

Виконання про-

ектів або завдань 

з обслуговування, 

з метою приве-

дення будівлі в 

належний стан 

Корекція FCI і 

аналіз на основі 

виправлених 

недоліків 

Зворотний зв’язок 

для вдосконалення 

проекту 
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 корисним інструментом для побудови 

пріоритетів у оновленні і ремонті 

об’єктів; 

 корисним інструментом для виділення 

ресурсів; 

 для порівняння стану об’єктів.  

Згідно з Національним стандартом №2 

«Оцінка нерухомого майна» об'єкт оцінки – неру-

хоме  майно,  яке підлягає  оцінці відповідно до 

умов договору на проведення оцінки  майна або за 

інших підстав, визначених законодавством [7]. 

З моменту введення формули FCI в 1990 

році є два альтернативних методи, які були роз-

роблені для визначення розміру відставання в 

чисельнику формули: 

 зверху вниз розрахунок відставання – 

користується популярністю серед постачальників 

програмного забезпечення, які використовують 

алгоритми, щоб встановити рівні несвоєчасного 

обслуговування на основі хронологічного віку 

активів; 

 знизу вгору розрахунок відставання – 

використовується в основному інжиніринговими 

фірмами для створення переліку емпіричних 

умов, які спостерігаються в області. 

Існують п’ять варіацій на методологію 

FCI, які призначені для того, щоб визначити ре-

гіональні відмінності, бюджетні обмеження, ат-

рибути портфеля та методологічні варіанти, до 

числа яких входять: попередній, зважений, нор-

мований, прогнозований та обновлюваний FCI. 

Матриця залежності Індексу стану об'єкта 

(FCI) з Індексом залежностей місій (MDI) скла-

дається з чотирьох квадрантів, а саме:  

1. Високий пріоритет у хорошому стані; 

2. Високий пріоритет у поганому стані; 

3. Низький пріоритет у хорошому стані; 

4. Низький пріоритет у поганому стані 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Матриця залежності Індексу стану об'єкта (FCI) з Індексом залежностей місій (MDI)* 

* Власна розробка автора  

При високому пріоритеті у хорошому стані 

визначаються першочергові об'єкти в хорошому 

стані. Це означає, квадрант знаходиться в норма-

льному, здоровому стані. Ці об'єкти вимагають 

регулярного технічного обслуговування і періо-

дичного поновлення, поки активи не досягнуть 

закінчення терміну їх корисного використання. 

Серед ключових атрибутів, що вважаються 

пріоритетними в  об'єктів, які знаходяться у 

відносно доброму стані:  

 FCI нижче 5%, а MDI вище 60%; 
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 це оптимальне положення для об'єкта; 

 через низький рівень основна увага 

власників пов'язана з життєвим циклом нормаль-

них відновлювальних проектів, а не наздоганяю-

чими витратами. 

Серед основних заходів, які можуть бути 

застосовані до поточної діяльності управління у 

цьому квадранті: 

 створення адекватного резерву заміни 

для поточних інвестиційних проектів, 

активи яких сягають кінця строку їх 

корисного використання; 

 забезпечення циклу переоцінки, що 

відповідає віку об'єктів в цьому квад-

ранті; 

 вивчення можливості для подальшої 

оптимізації програм технічного об-

слуговування; 

 вивчення можливостей для поліпшен-

ня ефективності використання за-

ходів. Це буде залежати частково від 

грошей, необхідних для об'єктів, які 

потрапляють у три інших квадранти 

матриці. 

При високому пріоритеті у поганому стані 

визначаються першочергові об'єкти в поганому 

стані. Це означає, квадрант знаходиться в пога-

ному, критичному стані. Ці об'єкти вимагають 

відновлення або припинення експлуатації. 

Серед ключових атрибутів, що вважаються 

пріоритетними в об'єктів, які знаходяться у 

відносно поганому стані, такі:  

 об’єкти знаходяться в небажаному 

стані; 

 об'єкти вимагають значних рівнів 

реінвестування в напрямі реабілітації, 

відновлення, ремонту та оновлення; 

 існує більш високий рівень ризику. 

Серед основних заходів, які можуть бути 

застосовані до поточної діяльності управління у 

цьому квадранті: 

 визначення пріоритетів для дій; 

 підготовка обґрунтування для затрат і 

пошук необхідних фондів для 

фінансування. 
При низькому пріоритеті в хорошому стані 

визначаються другорядні об'єкти в хорошому 

стані. Це означає, квадрант знаходиться у відно-

сно доброму стані.  

Серед ключових атрибутів у об'єктів, які є 

менш пріоритетними, у відносно доброму стані 

такі: 

 FCI нижче 5%, а MDI нижче 50%; 

 це субоптимальне положення для 

об’єкта; 

 через низький рівень відкладеного обслу-

говування основна увага власників пов'я-

зана з життєвим циклом нормальних 

відновлювальних проектів, а не із наздо-

ганяючими витратами. Проте, може бути 

відсутність політичної волі, щоб продов-

жувати інвестувати в об'єкт низького 

пріоритету, особливо, якщо є інші, більш 

важливі потреби в іншому місці. 

Основним заходом, що може бути застосо-

ваним до поточної діяльності управління у цьому 

квадранті, є пошук кандидатів для передачі 

об’єкта у відання інших осіб. 

При низькому пріоритеті у поганому стані 

визначаються другорядні об'єкти в поганому 

стані. Це означає, квадрант знаходиться в пога-

ному, критичному стані.  

Ключовими атрибутами у об'єктів, які зна-

ходяться у відносно поганому стані, є такі: 

 FCI нижче 10%, а MDI нижче 30%; 

 містить третинну, або четвертинну цін-

ність для організації; 

 високі витрати на ремонт, пов'язані зі 

значним обслуговуванням та постійним 

станом ремонту. 

Ці об'єкти вимагають значного реінвесту-

вання, тому не можуть розглядатися як кандида-

ти для утилізації або повторного призначення. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Отже, нами розглянуто особливості 

застосування індексу стану об'єкта, як основного 

інструменту оцінювання стану закладів освіти.  

Для ефективного використання індексу стану 

об'єкта необхідно застосовувати послідовну ме-

тодику як для розрахунку відкладеної експлуата-

ції, так і для розрахунку відновної вартості. І 

навіть у випадку адекватних підходів до оцінки 

FCI слід мати на увазі, що фінансова оцінка 

експлуатаційного стану не обов'язково відобра-

жає продуктивність об'єкта при наданні послуг 

користувачам. Перспективами у подальших до-

слідженнях слугуватиме побудова механізму за-

стосування індексу стану об'єкта для закладів 

освіти в Україні. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЄВОСТІ ЗАХОДІВ  

У СФЕРІ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
У статті запропоновані результати розробки методичного підходу до оцінки ефективності заходів у 

сфері дерегулювання. Дію сформованого механізму спрямовано на поліпшення умов ведення підприємницької та 

інвестиційної діяльності, шляхом аналізу дієвості введених заходів та порівняння отриманих значень з прогно-

зованими в проектах НПА. Виділено недоліки у розгляді та прийнятті нормативно-правових актів, основними 

серед яких є недостатнє наукове обґрунтування, «закритість» процесу обговорення проектів та можливість 

виникнення корупційних ризиків, що пояснюється лобіюванням інтересів зацікавлених сторін, шляхом внесення 

змін до законодавства.  

Ключові слова: оцінка регулюючого впливу, дерегулювання, нормативно-правові акти, дієвість, механізм. 

 

Постановка проблеми. Дерегулювання є 

важливим інструментом, який використовується 

органами державного управління для вирішення 

своїх завдань. Як правило, результати його впли-

ву позначаються на становищі різних груп в сус-

пільстві і можуть бути як позитивними, так і не-

гативними. Серед останніх можна виділити: не-

достатнє наукове обґрунтування введення окре-

мого заходу або акту; «закритість» обговорення 

проектів нормативно- правових актів для соціа-

льних груп, на яких буде спрямоване дерегулю-

вання, так і для експертного товариства; за-

кріплення положень, що призводять до коруп-

ційних проявів у суспільстві та ін. При цьому на 

етапі розробки регулятивних норм та заходів у 

більшості випадків складно повністю оцінити 

імовірні наслідки від їх введення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема дослідження оцінки регулюючого впливу є 

відносно новою для вітчизняних вчених, проте, 

активно досліджується в роботах зарубіжних 

науковців, таких, як О.В. Мінаєв [8], В.В. Ко-

лєгов [7], Д.О. Дерман [3], О.В. Братанова [2] та 

ін. Однак, залишаються дискусійні питання у 

механізмі проведення ОРВ нормативно-правових 

актів та аналізі ефективності впроваджених за-

ходів в сфері дерегулювання. 

Формулювання цілей статті. Метою дос-

лідження є розробка методичного підходу для 

визначення наслідків від введення конкретного 

заходу дерегулювання та прийняття рішення що-

до ефективності або неефективності досліджува-

ного НПА. 
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         Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Методики оцінки проектів законодавчих ак-

тів та заходів дозволяють визначити, наскільки 

дієвими вони можуть бути та чи доцільне взагалі 

їх прийняття. Найважливішим внеском методик 

оцінки дієвості в забезпечення якості прийнятих 

рішень є не тільки точність проведених при цьо-

му розрахунків, а сам процес аналізу, розгляд 

можливих варіантів та ефектів впливу. 

Процес реалізації оцінки має проходити в 

кілька етапів, серед яких: підготовчий, інформа-

ційний, аналітичний та заключний. Об’єктами 

будуть виступати заходи, закріплені в концепці-

ях, урядових програмах та нормативно-правових 

актах у виділених сферах дерегулювання.  

1. Реалізація підготовчого етапу (рис.1) 

спрямована на формулювання конкретного захо-

ду дерегулювання (виходячи з НПА), визначення 

кола суб’єктів, на які він може впливати та фор-

мування робочої групи для проведення оцінки 

дієвості. Зміст основних блоків етапу: 

1.1. Суб’єктами, на яких може впливати 

захід, можуть бути фізичні особи, фізичні особи-

підприємці та юридичні особи. 

1.2. Під впливом мається на увазі економі-

чний, соціальний, екологічний і т.д. Реалізація 

цього завдання сприяє визначенню переліку не-

обхідної інформації [9]. 

Економічний вплив, який має бути визна-

чений у термінах економічного зростання, кон-

курентоспроможності, змін у витратах різних 

соціальних груп, у тому числі у додаткових ви-

тратах суб'єктів підприємницької та інвестицій-

ної діяльності, вплив на інвестиційну активність, 

вплив на ціни та інші; 

Бюджетний вплив: на видатки бюджетів 

різних рівнів, необхідних для реалізації запропо-

нованого заходу; 

Соціальний вплив: права людини, рівень і 

якість зайнятості, здоров'я, безпека, культура та 

інші. 
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Підготовчий етап 

Визначення заходу для проведення оці-

нки його дієвості 

1.1.Визначення 

кола суб’єктів, на 

яких впливає захід 

1.2. Визначення 

можливих видів 

впливу 

1.3. Формування робочої групи для 

проведення оцінки дієвості заходу 

визначення можливих категорій учас-

ників робочої групи 

розробка переліку критеріїв для відбо-

ру учасників робочої групи 

Вибір органу (комітету),  відповідаль-

ного за якість результатів проведеної 

оцінки 

Визначення усіх можливих варіантів 

впливу досліджуваного заходу дерегу-

лювання на різних суб’єктів 

Економічний 

Бюджетний 

Соціальний 

Екологічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема проведення підготовчого етапу * 

* Розроблено авторами на основі [1, 4] 

 

Екологічний вплив на навколишнє середо-

вище, здоров’я людей (викид забруднюючих ре-

човин в атмосферу та водні об’єкти). 

1.3. Для формування робочої групи необ-

хідними є наступні умови: 

а) серед переліку критеріїв для відбору 

учасників робочої групи можуть бути: вік, сфера 

діяльності, досвід роботи, освіта. 

б) учасниками робочої групи мають бу-

ти розробники певного законодавчого акта, 

представники громадських та експертних ор-

ганізацій, підприємці, органи державної  

влади. 

2. Інформаційний етап включає в себе пі-

дготовку та збір даних (інформації) для пода-

льшого проведення оцінки дієвості. Збір інфор-

мації, необхідної для отримання якісного ви-

сновку, аналіз її достовірності та правильна 

економічна інтерпретація – це ключові елемен-

ти проведення оцінки. Нижче наводяться осно-

вні вимоги до даних, опис необхідних джерел 

для їх отримання, підходи до оцінки достовір-

ності інформації та визначення можливих ризи-

ків від використання неякісних та неперевіре-

них даних (рис.2).  

2.1. Підготовка до збору інформації: 

а) процес ідентифікації необхідної інфор-

мації, її пошук та перевірка достовірності триває 

на всіх стадіях проведення оцінки [11]. В ході 

процедури може з'явитися потреба у викорис-

танні додаткових даних. Першочерговим є ви-

значення переліку ключових показників, на які 

може впливати нормативно-правовий акт. Для 

кожної сфери вони будуть різними, але можна 

виділити основні групи, які є спільними:  

- спрощення отримання послуги (скорочення 

витрат часу, коштів, зменшення кількості до-

кументів та процедур); 

- зменшення проявів корупції в державних орга-

нах (збільшення кількості перевірок, посилення 

відповідальності, зменшення контакту суб’єктів 

з посадовими особами державних органів); 

- збільшення ефективності роботи державних ор-

ганів (кількість виданих документів, кількість ві-

дмов у виданні документів, кількість прийнятих 

заяв, кількість проведених консультацій); 

- статистика виконання запланованих заходів 

(кількість виконаних заходів, кількість запла-

нованих заходів, кількість заходів, які знахо-

дяться у процесі виконання). 
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Рис. 2. Схема проведення інформаційного етапу* 

* Розроблено авторами на основі [2, 4, 8] 

б) використання загальнодоступної інфор-

мації з вітчизняних та міжнародних аналітичних 

доповідей та рейтингів, проведення опитувань, 

використання нормативних актів, які пов’язані з 

конкретними заходами, думка експертів, резуль-

тати контрольно-перевірочної діяльності. 

в) вимоги до інформації [10, 2]: 

- первинні дані повинні бути відкритими 

та доступними для використання незалежними 

експертами; 

- дані повинні мати посилання на джерела, 

з яких їх взято; 

- дані мають бути перевіреними та досто-

вірними; 

- у висновку до оцінки дієвості, повинно 

бути чітко приписано, які дані є об’єктивними 

(взятими з незалежного джерела), які – оцінками 

експертів та зацікавлених сторін, які – не переві-

реними або припущеннями органу, який прово-

дить оцінку. 

2.2.  Методи, які використовуються для 

збору інформації: 

а) якісні [11]: інтерв’ю (вільні, напівстан-

дартизовані, формалізовані, звичайні, експертні, 

групові); 

б) кількісні: різні типи анкетних опитувань 

(експрес-опитування, індивідуальні анкетні опи-

тування, інтернет-опитування, моніторингові та 

панельні опитування). 

2.3. Результатом перевірки достовірності 

отриманих даних має стати визначення трьох 

типів інформації:  

- достовірної, яка може далі використову-

ватися для аналізу; 

- недостовірної, яку небажано використо-

вувати (при цьому, необхідним є повернення до 

етапу визначення переліку інформації та пошуку 

альтернативних джерел); 

- інформація, достовірність якої складно 

або неможливо перевірити. В цьому випадку по-

трібно визначити, наскільки значущою є ця ін-

формація та провести оцінку ризиків від викори-

стання перевірених джерел [4]. 

3. Аналітичний етап передбачає визначен-

ня ефективності впровадження заходу та має 

продемонструвати, що витрати на його розробку 

та введення були виправданими та меншими за 

отримані вигоди. Для цього необхідним є: 

3.1. Вибір методів для проведення оцінки 

дієвості заходів дерегулювання. 

Інформаційний етап 

2.1. Підготовка до збору інформації 

визначення переліку необ-

хідної інформації 

визначення джерел для 

пошуку інформації 

Неможливо перевірити дос-

товірність інформації 

Достовірна інформація 

Оцінка ризиків від викорис-

тання неперевірених даних 

2.3. Перевірка до-

стовірності отрима-

ної інформації 

 

Дані можна вико-

ристовувати 

Дані не можна 

використовувати 

2.2. Вибір методів для збору інфо-

рмації 

якісні кількісні 

визначення вимог до 

інформації 

Збір інформації 
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а) оскільки, в основі аналізу вигод та ви-

трат лежить кількісне та якісне дослідження і 

зіставлення даних протягом відповідного періоду 

часу, цей метод забезпечує базу для порівняння 

різних варіантів і допомагає оцінити наслідки 

можливих альтернатив [2].  

б) одним із напрямів оцінки дієвості захо-

дів у різних сферах дерегулювання є аналіз пози-

цій України у світових рейтингах [6]. Для зістав-

лення країн світу за різними аспектами їх розви-

тку в міжнародній практиці використовуються 

індекси і показники, які розраховуються різними 

міжнародними організаціями і консалтинговими 

компаніями (рис.3). 

в) оцінка первинних та вторинних ризиків 

[11] від впровадження заходу для кожної з груп. 

Дерегулювання, спрямоване на те, щоб позбути-

ся ризику в одній області, часто породжує збіль-

шення ризиків в інших областях. 

Визначення переліку можливих ризиків: 

- ризики невідповідності між запропонова-

ним заходом дерегулювання та його заявленими 

цілями; 

- ризики недостатності механізмів реаліза-

ції запропонованого заходу дерегулювання; 

- ризики неможливості забезпечення дос-

татнього контролю дотримання запроваджених 

заходів; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Схема проведення аналітичного етапу* 

 

* Розроблено авторами на основі [1, 3, 8] 

 
- ризики невідповідності запровадженого 

заходу дерегулювання рівню розвитку або поши-

ренню необхідних технологій; 

- ризики для інвестиційного клімату, пов'я-

зані, в тому числі, з погіршенням умов ведення 

бізнесу після запровадження заходу, зниженням 

гарантій для інвесторів [9]; 

- ризики для розвитку малого та середньо-

го підприємництва, пов'язані з вартістю початку 

бізнесу, адміністративними витратами на реалі-

визначення переліку вигод  

та витрат отриманих  

кожною з груп 

Аналітичний етап 

А) проведення аналізу  

вигод та витрат 

В) оцінка ризиків від впро-

вадження заходу для кожної 

з груп 

Б) оцінка динаміки по-

зицій України в міжна-

родних рейтингах 

визначення переліку мож-

ливих ризиків 

оцінка ймовірності настання 

кожного з ризиків 
 

оцінка ступеня контролю 

ризиків у відсотках 

Частковий контроль 

Обґрунтування заходів, спрямованих на зниження даного ризику 

визначення субіндексів 

та показників 

     Повний контроль 

розрахунок кількісних  

результатів 

3.1. Вибір методів для проведення оцінки дієвості заходів 

виявлення проблем та 

напрямів їх вирішення 

4.1. Оприлюднення результатів аналізу зацікавленим сто-

ронам (розробникам НПА, в яких закріплені заходи, 

суб’єктам господарювання, експертам) 
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зацією запропонованих заходів регулювання, 

обмеженням доступу до необхідних ресурсів 

внаслідок введення заходу; 

- екологічні ризики можуть бути викликані 

потенційним зростанням негативного впливу на 

навколишнє середовище, через введення заходів 

дерегулювання, а також недосягненням заплано-

ваного рівня зниження такого впливу (якщо саме 

на цю мету спрямовані прийняті заходи) [2]; 

- соціальні ризики можуть бути пов'язані 

як з можливим скороченням числа зайнятих та 

рівня заробітної плати в тій чи іншій сфері, так і 

з впливом заходу дерегулювання на бідність, 

міграційні процеси й інші соціальні характерис-

тики [9]. 

По кожному виявленому ризику наводить-

ся оцінка ймовірності його настання.   

- оцінка ступеня контролю ризиків у відсо-

тках (у разі відсутності можливості розрахунку 

точного значення ступеня контролю допускаєть-

ся визначення відповідного інтервалу або оціно-

чної характеристики: повний контроль (тобто 

заявлені заходи, спрямовані на мінімізацію ризи-

ку, дозволяють повністю виключити його вплив 

або максимально зменшити); частковий контроль 

(заявлені заходи частково сприяють зниженню 

впливу ризику); контроль відсутній (заходи від-

сутні або не впливають на ймовірність настання 

ризику);  

- обґрунтування заходів, спрямованих на 

зниження даного ризику: організаційно-технічні, 

методологічні, інформаційні та ін. 

4. Заключний етап. Порівняння отримано-

го результату з очікуваним (від проекту НПА) та 

розробка подальших рекомендацій. 

4.1. Результати повинні бути представлені 

в спрощеній, зрозумілій формі; бути своєчасни-

ми та доступними для всіх зацікавлених сторін. 

Оприлюднення результатів може бути здійснено 

шляхом розміщення інформації на сайтах або 

проведення круглого столу з запрошенням пред-

ставників зацікавлених осіб. Отриманий резуль-

тат може бути представлений у вигляді таблиці, 

схеми, дорожньої карти (рис.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зміст і структура заключного етапу* 

* Розроблено автором на основі [4, 8, 9] 

Якщо результат є переважно позитивним, 

захід продовжує впроваджуватися та потребує 

проведення систематичного моніторингу для 

виявлення змін, які відбуваються у зв’язку з вве-

денням заходу: 

- підготовка та внесення змін до НПА;  

- розробка механізму зворотного зв’язку та 

розгляд скарг; 

- інформування суспільства про результа-

ти моніторингу шляхом публікації звітів, 

Заключний етап 
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розміщення новин на спеціалізованих 

сайтах та ін.  

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Оцінка дієвості заходів дерегулюван-

ня є необхідною складовою ефективного функціо-

нування економіки, оскільки вона дозволяє провес-

ти комплексний аналіз впливу окремих заходів на 

конкретні групи суб’єктів, виявити негативні тен-

денції та запропонувати рекомендації для їх мінімі-

зації. На даному етапі існує низка проблем, 

пов’язаних із розробкою, прийняттям та подаль-

шою дією нормативно-правових актів. Результатом 

вищеописаних недоліків є прийняття законодавст-

ва, яке не тільки створює надлишкові обмеження і 

обов'язки для суб'єктів підприємницької діяльності 

та громадян, але і не досягає цілей свого ухвалення, 

тобто не забезпечує вирішення соціальних, еконо-

мічних та інших проблем. 

Метою подальших досліджень є проведен-

ня більш глибокого аналізу окремих етапів мето-

дичного підходу для визначення конкретного 

впливу введених заходів на різні групи суб’єктів 

(держава, бізнес, споживачі) та виділення перелі-

ку можливих ризиків. 
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РЕСУРСНА ВЗАЄМОЗАМІЩУВАНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ВНАСЛІДОК 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ 

 
У роботі висвітлюється проблема оцінювання ступеня взаємозаміщуваності між природним та штуч-

но створеним капіталом. Проаналізовано окремі фактори, що впливають на обмеження взаємозаміщуваності 

між різного роду виробничими ресурсами. Серед обмежувальних факторів, що стримують взаємозаміщува-

ність природних ресурсів та штучно створеного капіталу, проаналізовано термодинамічні, комплементарні, 

макроекономічні обмеження взаємозаміщуваності. Запропоновано рикошетні обмеження взаємозаміщуванос-

ті між природним та штучно створеним капіталами. Окреслено напрями змін у структурі споживання при-

родних ресурсів підприємствами національної економіки внаслідок еколого-економічних флуктуацій (інвести-

ційні шоки, «газові» війни, валютні флуктуації). Обґрунтовано сильні та слабкі сторони національної економі-

ки щодо протидії негативним флуктуаціям ресурсного характеру.  

Ключові слова: природні ресурси, національна економіка, взаємозаміщуваність ресурсів, динамічна рів-

новага, еколого-економічні флуктуації. 
 

Постановка проблеми. Одним із ключо-

вих елементів економічної системи є ресурси. Як 

економічна категорія ресурс має широке визна-

чення. В різний час, різними науковими школами 

та ученими приводилися різні визначення ресур-

су. Так, на думку О.Ф. Новікової, природні ресу-

рси – це сукупність елементів, якостей і резуль-

татів функціонування природної системи, які 

можна використовувати для розвитку національ-

ної економіки в певних географічних межах [1]. 

Деякі вчені, наприклад, К.Г. Гофман, принципо-

во додержувалися позиції, що природні ресурси 

обов’язково повинні зазнавати змін у процесі їх 

використання у суспільному житті. Таким чином, 

зі складу природних ресурсів виключалася енер-

гія сонця, вітру, морських течій та ін. [2]. Цей 

підхід, на думку Л.Г. Мельника, є досить диску-

тивним, оскільки фактор змінюваності ресурсу, 

як правило, пов'язаний із погіршенням його вла-

стивостей унаслідок використання цього ресурсу 

[3]. Що стосується наукової та практичної цінно-

сті, то більш важливим напрямом дослідження 

порівняно із сутністю та властивостями природ-

них ресурсів є виявлення взаємозв’язків та зако-

номірностей розвитку між динамічними змінами 

у використанні природного та штучно створено-

го капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різні аспекти економічної проблематики викори-

стання природних ресурсів досліджувалися у 

працях провідних вітчизняних та зарубіжних 

вчених, зокрема К. Боулдінга, К. Гофмана, 

Б. Данилишина, Г. Дейлі, М. Долішнього, 

О. Веклич, Л. Мельника, О. Новікової, І. Сотник, 

Д. Стерна, М. Хвесика та інших. 
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Формулювання цілей статті. У роботі 

ставиться завдання виявлення ступеня взаємоза-

міщуваності між природним і штучно створеним 

капіталом та дослідження тенденцій зміни струк-

тури споживання природних ресурсів унаслідок 

еколого-економічних флуктуацій у національній 

економіці.  

Викладення основного матеріалу дос-

лідження. У мейнстрімі неокласичної економіч-

ної теорії [4, c.36] йдеться про те, що кількість 

енергетичних ресурсів, досяжних для економіч-

ної системи в кожний конкретний період часу, є 

обмеженою (ендогенним фактором) як із біофі-

зичного боку (розвідані запаси, тиск у нафтових 

резервуарах, види ресурсів, що використовують-

ся), так і з економічного (кількість обладнання 

для видобування, перероблення, генерування та 

збереження енергії). Крім того, не треба забувати 

про технологічні обмеження (швидкість та ефек-

тивність), з якими можуть відбуватися відповідні 

процеси. Неокласична економічна теорія крити-

кує неорікардянський підхід та підхід Нобелівсь-

кого лауреата В. Леонтьєва щодо заміщуваності 

вхідних ресурсів один одним у виробничому 

процесі. У базовій моделі економічного зростан-

ня, розробленій у роботі Нобелівського лауреата 

Р. Солоу, в абсолютних показниках не включа-

ються ресурси виробництва. Пізніше модель бу-

ла значно змінена та розширена за допомоги 

включення невідновних, відновних ресурсів та 

асиміляційного потенціалу природних систем. 

Проте ці розширення, як зазначається у праці 

Д.Стерна [4, c.38], були використані здебільшого 

у контексті дебатів про екологічну стійкість і не 

набули макроекономічного застосування.  

У цілому ж еластичність заміщення одного 

ресурсу на інший можна подати у вигляді такої 

функції: 
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Формула (1) показує, на скільки відсотків 

необхідно змінити величину одного ресурсу (на-

приклад, основних фондів) при зміні іншого ресур-

су (наприклад, енергії) на один відсоток для того, 

щоб випуск продукції при цьому не змінювався, 

тобто економічна система перебувала на рівні одні-

єї й тієї ж ізокванти. Існує кілька варіантів взаємо-

замінюваності ресурсів: ресурси- взаємодоповню-

ючі, рівень взаємозаміщення яких дорівнює нулю; 

та ресурси субститути з різним рівнем взаємозамі-

нюваності ресурсів. Взаємо-замінюваність ресурсів 

залежно від виду ізокванти подано на рис.1. 

 

Рис. 1. Еластичність заміщення факторів виробництва залежно від виду ізокванти 

 
У виробничій функції, що описується ізок-

вантою Леонтьєва, еластичність заміщення двох 

факторів один на інший дорівнює нулю. У ліній-

ній ізокванті еластичність заміщення двох фак-

торів дорівнює нескінченності, тобто виробники 

будуть вибирати той ресурс (енергію чи капітал), 

який коштує дешевше. Третій випадок представ-

лений ізоквантою з одиничною еластичністю, в 

якій теоретично можна підтримувати фіксований 

обсяг виробництва лише при нескінченній кіль-

кості одного ресурсу.  

В енциклопедії енергетики Д. Стерном [4] 

наводиться кілька обмежувальних факторів, що 

стримують взаємозаміщуваність ресурсів, а саме: 

термодинамічні обмеження взаємозаміщувано-
сті, комплементарні обмеження взаємозаміщу-

ваності, макроекономічні обмеження взаємоза-
міщуваності. Зокрема, термодинамічні обме-

ження взаємозаміщуваності між матеріальними 

та енергетичними ресурсами пов’язані з тим, що 

для перетворення матеріальних ресурсів з одного 

стану в інший (процеси плавлення, лиття, оброб-

ки та ін.) потрібно використовувати певні види 

енергетичних ресурсів. Наприклад, термічна 

ефективність теплових електростанцій уже кіль-

ка десятиліть перебуває на одному й тому само-

му рівні, що свідчить про можливу межу досяг-

нення термодинамічної ефективності такого 

процесу отримання електроенергії. Крім термо-

динамічних обмежень взаємозаміщуваності ви-

діляють ще й комплементарні обмеження взає-

мозаміщуваності, які означають, що один вид 

ресурсу не може повністю замінити інші види. 

Зокрема, більше капіталу не означає, що за його 

допомоги існує можливість створення деревини 

чи нафти із вакууму, проте більша кількість капі-

талу допомагає краще використовувати наявні 

ресурси – з більшою віддачею та меншими втра-

тами. Що стосується взаємозаміщуваності між 

штучним та природним капіталом, то, на думку 

одного із основоположників екологічної еконо-

міки Германа Дейлі [5], суспільство розвивало та 

вдосконалювало штучний капітал, технології та 

інтелект саме тому, що вони доповнювали при-

родну основу. Фізичний технологічний капітал 

сам по собі є перетвореним природним ресурсом 

з допомогою людської праці. На думку Г. Дейлі, 

взаємозв’язок між природним та створеним лю-

диною капіталом є комплементарним, і нині на-

ціональні економіки переходять з етапу, в якому 

обмеженим був виробничий капітал, створений 

людиною до етапу, в якому обмеженим капіта-

лом стає саме природний. Макроекономічні об-

меження взаємозаміщуваності означають, що 

створення нових та обслуговування існуючих 

виробничих процесів вимагають все більшої кі-

лькості ресурсів, що будуть перероблятися на 

зазначених виробничих процесах. Таким чином, 

виробництво, обслуговування та використання 

засобів виробництва вимагають все більшої кіль-

кості відновних та невідновних ресурсів, для за-

міщення яких і створюються відповідні фонди. 

Треба додати ще один обмежувальний фа-

ктор – рикошетні обмеження взаємозаміщува-

ності, який не враховувався при економічних 

обґрунтуваннях взаємозаміщуваності ресурсів. 

Виробництво нових (більш ефективних) засобів 

виробництва, які найчастіше наводяться як фак-

тори заміщуваності матеріалів та енергії, вима-

гають використання тих самих матеріальних та 

енергетичних ресурсів. Більше того, після того, 

як ефективне обладнання береться до експлуата-

ції, завдяки ефекту тиражування обладнання та 

поліпшеної економічної ефективності згадане 
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обладнання використовується в більшій кількості 

сфер та масштабах, що в кінцевому підсумку 

веде до збільшення використання природних ре-

сурсів, для яких і було розроблено більш ефекти-

вне обладнання. Наприклад, із 1769 до 1859 рр. 

ефективність парового двигуна в Англії зросла 

більш ніж у 10 разів, що спричинило до більш 

ніж десятикратного збільшення споживання ву-

гілля [6]. Подібна ситуація спостерігається і у 

динаміці споживання продуктів перероблення 

нафти, оскільки зростання ефективності двигуна 

внутрішнього згорання автомобіля веде лише до 

збільшення кількості нових автомобілів та збі-

льшення напрямів використання відповідних 

двигунів в інших сферах. 

Практичні аспекти дослідження взаємо-

заміщуваності природних ресурсів у націона-
льній економіці. Упродовж відносно тривалого 

періоду часу (аж до 2006 року) цінові шоки на 

енергоносії на світових ринках не мали суттєвого 

впливу на національну економіку України з кіль-

кох причин: 1) довгострокові контракти на поста-

вку газу з російським Газпромом та Туркменіста-

ном; 2) ефект ресурсного багатства Росії, що від-

бивався у значному попиті на український екс-

порт; 3) проциклічна динаміка експортного поте-

нціалу національної економіки, що відображалося 

у торгівлі продукцією металургії та хімічної про-

мисловості [7]. Починаючи ще з радянських часів, 

українська промисловість користувалася «деше-

вим» російським газом і в тій чи іншій мірі націо-

нальна економіка потрапила під вплив дії факто-

рів «ресурсного прокляття». Основним проявом 

«ресурсного прокляття» для України з точки зору 

енергоефективності стало зростання енергоємнос-

ті національного продукту. Енергоємність у неза-

лежній Україні досягла свого максимуму згідно з 

офіційними даними в 1997 році. Упродовж насту-

пних років спостерігалася тенденція поступового 

зниження енергоємності ВВП з подальшою її ста-

білізацією. Незважаючи на позитивну динаміку 

показника, сьогодні енергоємність вітчизняної 

продукції в 3–4 рази перевищує аналогічні показ-

ники розвинених країн (Великобританії, Німеччи-

ни, Франції, Японії та ін.) [8–10]. Подібне порів-

няння свідчить про наявність значного потенціалу 

ресурсозбереження. 

Із табл. 1 видно, що до 2005–2006 років 

споживання газу в структурі енергетичних ресу-

рсів мало тенденцію до зростання. 
 

Таблиця 1 

Структура споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти* 

 

1990 1995 2000 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Вугілля 24.7 29.8 22.4 22.4 24.6 26.8 27.7 27,9 32,5 33,3 

Газ природний 28.2 37.8 44.6 40.7 39.5 37.5 34 35.7 35,7 34,8 

Нафта сира 21.4 9 7.6 13.3 10.3 7.9 9.5 9 4,0 3,4 

Бензин моторний 3 2.5 2.5 2.7 3.2 3.9 4.1 3.8 3,7 3,6 

Газойлі  3.5 5 4 3.7 3.92 4.62 4.52 4.62 5,3 5,4 

*Побудовано автором на основі даних державного комітету статистики 

 
Піком споживання природного газу в 

структурі енергоресурсів є 2000 рік, коли на при-

родний газ припадало майже 45 % із поступовим 

його скороченням до 34 % у 2009 р. і подальшим 

незначним зростанням. Починаючи із 2006 р., 

спостерігалися тенденції зменшення частки при-

родного газу в структурі енергоносіїв із одночас-

ним зростанням частки вугілля із 22 % у 2005 до 

34 % у 2011–2013 рр. Таким чином, у коротко-

строковій перспективі підприємства для протидії 

ресурсним флуктуаціям використовують власти-

вості заміщуваності самих природних ресурсів 

між собою. 

У цілому, аналізуючи економічний розви-

ток національної економіки за період 2006–2012 

рр., Т.П. Шинкаренко [11, с.57] доходить виснов-

ку, що зростання ціни на газ за 1 тисячу м
3
 із 50 

дол. до більш ніж 300 дол. посприяло появі знач-

ної кількості шоків. Так, зростання інвестицій в 

економіку України в 2006 році відбувалося в умо-

вах скорочення експорту, що в цілому не є сприя-

тливим фактором для позитивного інвестиційного 

шоку, проте зростання цін на природний газ стало 

стимулюючим фактором впровадження заходів 

щодо зменшення залежності виробничих підпри-

ємств від імпортних енергоносіїв. Негативний 

шок (цінова ресурсна флуктуація) зростання цін 

на імпортні енергоносії посприяв виникненню 

потужного внутрішнього інвестиційного шоку 

(інвестиції за рік зросли більш ніж на 21 %). Так, 

наприклад, як йдеться в роботі [12], «Азовсталь» 

ще в 2005 році розпочала проект переходу на ви-

користання вугілля у виплавці сталі, після модер-

нізації очікуваний позитивний ефект оцінювався в 

щорічній економії 23 млн куб. газу. На Маріу-

польському сталеплавильному комбінаті в 2006 

році була застосована програма вприскування ву-

гільного порошку із очікуваною економією газу 

на рівні 70,1 млн куб. щорічно. Донецький мета-

лургійний комбінат уже до 2007 року повністю 
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перейшов на технології використання вугілля в 

операційній діяльності.  

Тенденції збільшення інвестицій у реаль-

ний сектор економіки спостерігалися аж до 2008 

року, коли внаслідок розгортання світової фінан-

сової кризи темпи збільшення інвестицій значно 

уповільнилися і з переходом у подальшу негати-

вну тенденцію. В 2009 році обсяги інвестування 

скоротилися майже удвічі порівняно із поперед-

нім роком [11, с. 56–57]. Більше того, флуктуації 

на валютному на фондовому ринках втримували 

іноземних інвесторів від того, щоб вкладати свої 

кошти в національну економіку України.  

Досвід країн Центральної та Східної Євро-

пи дає позитивні приклади національній еконо-

міці для наслідування. Такі країни, як Польща, 

Чехія, Угорщина змогли суттєво поліпшити ене-

ргоефективність національного господарювання, 

завдяки успішно проведеним реформам поліп-

шили ефективність використання енергетичних 

ресурсів із 7 дол. США виробленого ВВП на 1 кг. 

нафтового еквіваленту в 1995 році до 9 дол. у 

2014 році. Ефективність національної економіки 

за відповідний час змінилася із 2,7 дол. до 3,1 

дол. виробленого продукту на одиницю спожи-

тих енергоресурсів [10] .  

Поліпшення енергоефективності в країнах 

Східної Європи відбувалося саме завдяки збіль-

шенню кількості малих та середніх підприємств. 

Підвищення енергоефективності національного 

виробництва до середньоєвропейського рівня у 

секторах сільського господарства, промисловос-

ті, житлово-комунальному секторі та сфері пос-

луг дозволило б заощадити 31,9 млн тонн нафто-

вого еквівалента. Імпорт природного газу в 

2008–2012 рр. в середньому становив 38 млн 

тонн нафтового еквівалента [13].  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Низька швидкість зміни структури 

споживання енергоресурсів пояснюється склад-

ністю технологічних процесів переходу на інші 

альтернативні джерела енергії. У короткостроко-

вій перспективі підприємства національної еко-

номіки для протидії ресурсним флуктуаціям ви-

користовують властивості заміщуваності самих 

природних ресурсів між собою. У довгостроко-

вій перспективі підприємства можуть вибирати 

стратегію міжвидової ресурсної взаємозаміщува-

ності (енергія, праця, капітал, інформація), яка, у 

свою чергу, обмежується значною кількістю фа-

кторів. Серед обмежуючих факторів, що впли-

вають на ступінь взаємозаміщуваності між різно-

го роду виробничими ресурсами, виділяють: 

термодинамічні обмеження взаємозаміщуванос-

ті, комплементарні обмеження взаємозаміщува-

ності, макроекономічні обмеження взаємозамі-

щуваності. Автором запропоновано рикошетні 

обмеження взаємозаміщуваності між природним 

та штучно створеними капіталами та окреслено 

напрями змін в структурі споживання природних 

ресурсів підприємствами національної економіки 

внаслідок еколого-економічних флуктуацій. Та-

ким чином, досягти ідеальної взаємозаміщувано-

сті між ресурсами неможливо, і тому потрібно 

раціонально використовувати наявні як відновні, 

так і невідновні природні ресурси. 
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УДК 339.92 

 

Лізанець М.В. 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

У статті обґрунтовані основні напрями реалізації стратегічного програмування транскордонного співробіт-

ництва в контексті європейської інтеграції України на основі базових документів. З точки зору аналізу транскордон-

ного співробітництва на регіональному рівні – Закарпатської області, досліджено стратегічне програмування україн-

сько-угорського та українсько-словацького транскордонного співробітництва, а також досліджені проблемні питан-

ня співпраці прикордонних регіонів. Визначено роль і місце принципів і базових критеріїв, євростандартів у загальній 

системі стратегічного програмування транскордонного співробітництва. 

Ключові слова: Україна, Закарпаття, Угорщина, Словаччина, транскордонне співробітництво, транс-

кордонний регіон.  

Постановка проблеми. На сьогодні стра-

тегічне програмування та планування транскор-

донного співробітництва, особливо із 2004 року – 

дати масштабного східного розширення Європей-

ського Союзу, набуло суттєвих якісних змін. 

Складовою частиною нової східної політики Єв-

ропейського Союзу є і оновлене транскордонне 

співробітництво ЄС. З одного боку, західні при-

кордонні регіони України набули статусу безпо-

середніх сусідів Європейського Союзу, з іншого – 

на територію Закарпаття розповсюджуються і нові 

програми ЄС, складовою яких є стратегічне про-

грамування. Актуальним і важливим питанням 

оновленої системи транскордонного співробітни-

цтва є стратегічне програмування та розробка 

стратегій транскордонних територій на східних 

кордонах ЄС. Для Закарпаття – ця проблематика є 

найактуальнішою адже вимагає радикального 

оновлення стратегічного планування та активне 

включення у транскордонні програми Євросоюзу. 

На сьогодні стратегічне програмування є структу-

ротворчим елементом європейського рівня транс-

кордонного співробітництва, в цілому стратегічне 

програмування транскордонного співробітництва 

визначає саме європейський інтеграційний напрям 

на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стратегічного програмування транскор-

донного співробітництва містяться у досліджен-

нях А.В. Балян [1], Є.Б. Кіш [3], Н.А. Мікули [6], 

О.Е. Оксанич, В.Ю. Гризлюк [7], Ю.М. Шолох 

[11]. Вітчизняні експерти з проблемних питань 

стратегічного програмування транскордонного 

співробітництва вважають, що стратегічне про-

грамування – це розробка на основі партнерства 

стратегій розвитку, враховуючи пріоритетні дов-

гострокові та короткострокові цілі. У регіональ-

ній політиці Європейського Союзу принцип 

партнерства визначає пріоритет інвестування не 

окремих проектів чи дій, а програм, які мають 

глибинний  вплив  на  розвиток  усього  регіону. 
_______________ 

© Лізанець Мар’яна Василівна, к.е.н., викладач, Сва-

лявський технічний коледж, м. Свалява, e-mail: 

lizanec.nauka@gmail.com 

Стратегія територіального програмування базу-

ється на чітко розробленій системі цілей, позаяк 

необхідно враховувати як інтереси «знизу» регі-

онів, громад в контексті сприяння просторовій 

ефективності, так і доцільність врахування зага-

льнонаціональних пріоритетів «зверху» як спри-

яння розвитку національної економіки. Програ-

мування передбачає визначення власне дій, ви-

конавців, джерела фінансування, моніторинг, 

вирахування ймовірних позитивних та негатив-

них впливів на соціально-економічний розвиток 

регіону взагалі та навколишнього середовища 

зокрема [1,с.93;3].  

На нашу думку, стратегічне програмуван-

ня – це цілеспрямований процес послідовного 

виконання певних кроків від визначення мети до 

повної реалізації проекту, що також створює 

умови і для більшої прозорості джерел, їх коор-

динації у просторі і часі, їх моніторингу. Голов-

ним принципом розбудови стратегії транскор-

донного співробітництва, на думку економіста 

Ю.М. Шолох, є системний підхід, застосування 

якого дозволяє як структурувати взаємозв’язки 

та взаємовідносини між суб’єктами співробітни-

цтва на міжрегіональному рівні, так і дозволяє 

виокремити такий структуровизначальний чин-

ник взаємовідносин, як мережу різного роду ін-

ституцій, взаємовідносини між регіональною 

владою, підприємництвом, наукою, громадськіс-

тю, через які суб’єкти транскордонного співробі-

тництва безпосередньо представляють свої інте-

реси [11]. На думку доктора наук А.В. Балян, у 

контексті стратегічного програмування важли-

вим є і реалізація принципів концентрації та 

адиціоналізму, що має як взаємодоповнюючий 

характер у регіональній політиці Європейського 

Союзу, так і має подвійну мету, а саме: по-

перше, посилення та концентрацію наявних ре-

сурсів з метою сприяння реалізації визначених 

цілей регіонального розвитку; по-друге, вияв-

лення таких територіальних одиниць, які мають 

однакові чи подібні проблеми (низький рівень 

доходів, великий рівень безробіття тощо), що 

важливо для створення статистичної бази най-

більш відсталих регіонів [1,с.93;3]. Втім, цілісної 
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праці виключно зі стратегічного програмування 

транскордонного співробітництва Закарпаття на 

сьогодні ще не здійснено. 

Формулювання цілей статті. Головною 

метою дослідження є порівняльний аналіз доку-

ментальної бази із стратегічного програмування 

транскордонного співробітництва. Також важли-

вою метою аналізу є дослідження стратегічного 

програмування українсько-словацького та украї-

нсько-угорського транскордонного співробітни-

цтва. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Стратегічне програмування є одним із най-

важливіших інструментів розвитку транскордон-

ного співробітництва. Зміна парадигми розвитку 

транскордонного співробітництва Європейського 

Союзу визначилась і на рівні формування скла-

дових спільних проектів з транскордонного спів-

робітництва за період 2007–2013 років. У політи-

ко-правовому вимірі в Україні наявною є достат-

ня юридична база для розвитку транскордонного 

співробітництва, зокрема, постановою Кабінету 

Міністрів України 2010 року було затверджено 

нову Державну програму розвитку транскор-

донного співробітництва на 2011–2015 роки, де 

визначені основні напрями активізації суб’єктів 

транскордонного співробітництва згідно з євро-

пейськими стандартами, зокрема, розширення 

інтеграційних процесів з метою підвищення кон-

курентоспроможності регіонів, забезпечення їх 

сталого розвитку на сучасній технологічній ос-

нові та високого рівня продуктивності праці і 

зайнятості населення; удосконалення механізму 

взаємодії з питань розвитку транскордонного 

співробітництва на державному та місцевому 

рівнях, розвиток муніципального співробітницт-

ва та побратимських зв’язків малих і середніх 

міст регіонів [2]. 

На нашу думку, аналізуючи вищезазначе-

ний документ, можна виокремити один із найва-

жливіших сегментів активізації транскордонної 

співпраці за європейськими принципами регіо-

нальної та транскордонної політики ЄС, а саме, 

логістично-транспортну складову. Адже розбу-

дова виробничої та соціальної інфраструктури 

регіонів, посилення взаємодії між учасниками 

транскордонного співробітництва у сфері підп-

риємницької діяльності та в туристичній галузі, 

забезпечення розвитку взаємодії між територіа-

льними громадами – все це у комплексі вимагає 

модернізації і розвитку транскордонної транспо-

ртної мережі для збільшення її пропускної спро-

можності з метою сприяння розвитку прикор-

донної інфраструктури щодо оптимізації режиму 

перетину державного кордону [2]. 

Відзначимо, що на транскордонному та 

міжрегіональному рівнях Закарпатської області 

необхідно виокремити два документи: Програму 

розвитку транскордонного співробітництва Зака-

рпатської області на 2011–2015 роки [8] та Стра-

тегію транскордонного співробітництва «Карпа-

ти 2004–2011» [10]. В українсько-словацькому 

вимірі стратегічного програмування транскор-

донного співробітництва особливе значення має 

спільний документ «Стратегія розвитку словаць-

ко-українського транскордонного співробітницт-

ва до 2020 року» (2013 р.) зі спрямуванням на 

розвиток співробітництва між Пряшівським 

і Кошицьким самоврядними краями Словацької 

Республіки та Закарпатською областю України, 

який розробили в рамках проекту Програми EN-

PI ЄС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. 

Завданням цієї стратегії є сприяння українсько-

словацькому транскордонному співробітництву 

за рахунок узгодженого і координованого стра-

тегічного управління транскордонним співробіт-

ництвом у цільових прикордонних регіонах, що є 

«вагомим фактором інтегрованого сталого і без-

печного розвитку та високої конкурентоспромо-

жності Карпатського регіону загалом і українсь-

ко-словацького прикордоння зокрема та ефекти-

вно сприяє підвищенню рівня і якості життя лю-

дей по обидва боки кордону і прискорює євроін-

теграційний рух України в умовах глобалізацій-

них викликів ХХІ століття» [9].  

На нашу думку, оптимально виваженим є 

визначення спільної цілі, адже це є відображен-

ням і спільних інтересів сторін по обидва боки 

кордону.  Метою словацько-українського транс-

кордонного співробітництва до 2020 року визна-

чено: підвищення інтенсивності соціально-

економічного розвитку прикордонних регіонів; 

поліпшення менеджменту кордону зі словацько-

го й українського боку – спільний обмін передо-

вим досвідом; модернізація прикордонної інфра-

структури; багатосекторний розвиток транскор-

донного співробітництва з метою сталого зрос-

тання прикордонних регіонів; підтримка Угоди 

про асоціацію України з ЄС; посилення транско-

рдонного управління словацько-українським 

співробітництвом [9, с.25-35].  

Принципово важливим є той факт, що з 

точки зору методології українсько-словацька 

стратегія побудована з чітко визначеними цілями 

та завданнями в контексті реалізації європейсь-

ких програм.  

Українсько-угорський вимір стратегічного 

програмування презентований найбільш широ-

кою палітрою документів. Це Концепція спіль-

ного розвитку прикордонних територій України 

та Угорщини [5], Стратегія транскордонного 

співробітництва «Карпати 2003–2011» [10], Кон-

цепція ІНТЕРРЕГІО як спільне тристороннє 

співробітництво прикордонних регіонів України, 

Угорщини та Румунії [4]. 

У Концепції спільного розвитку прикор-

донних територій України та Угорщини зазначе-

но: «Угорщина і Україна, беручи до уваги тради-

ції двостороннього прикордонного співробіт-

ництва, наявну інфраструктуру на кордоні і в 
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прикордонних регіонах; виходячи із спільної ме-

ти інтеграції до Європейського Союзу; усвідом-

люючи важливість спорудження V європейсько-

го транспортного коридору як важливої 

з’єднувальної ланки між Заходом та Сходом; 

враховуючи різницю у темпах інтеграції двох 

країн в Європейський Союз; усвідомлюючи важ-

ливість створення належних умов на українсько-

угорському кордоні та мінімізації можливих не-

гативних явищ у торговельно-економічній галузі 

і сфері міжлюдських обмінів, що пов’язані із 

вступом Угорщини до ЄС, прийняли спільну 

Концепцію українсько-угорського прикордонно-

го співробітництва» [5, с.11].  

На нашу думку, важливо виокремити, що у 

даній українсько-угорській Концепції важлива не 

тільки мета, але і наявність системи цілей і сис-

теми завдань. Поряд із головною метою: еконо-

мічний розвиток українсько-угорської прикор-

донної території, сприяння суспільному згурту-

ванню, підвищення якості життя населення за 

умов максимального використання наявних мо-

жливостей транскордонного співробітництва, в  

Концепції було визначено далекосяжні цілі. А 

саме: створення, з точки зору планування в соці-

альному та економічному відношеннях, регіону, 

посилення та прискорення вже діючих у регіоні 

процесів, спрямованих на досягнення цієї мети; 

зміцнення транскордонних економічних та сус-

пільних зв’язків, узгодження локальних та 

центральних ініціатив в контексті інституціалі-

зації транскордонних кооперацій; поширення 

позитивних пріоритетів, характерних лише для 

одного боку кордону, на весь регіон, а також за-

безпечення кращих позицій у макроекономічно-

му просторі економічних та соціальних мереж 

[5, с. 6].  

Принципово важливим в українсько-

угорській Концепції є те, що структурно кожна 

мета, стратегічні цілі і завдання обґрунтовані, а 

також чітко визначені пріоритети, сильні і слабкі 

аспекти, можливості та загрози транскордонного 

розвитку у кожній галузі співпраці. 

Реалізація стратегічного програмування та 

розробка пропозицій щодо нових форм співробі-

тництва, зокрема в українсько-угорському вимі-

рі, привели до таких результатів: створення бази 

знань, розвиток підприємницьких навиків і 

вмінь, складання освітніх програм, довідників, 

організація семінарів для підприємців малого і 

середнього бізнесу; виявлення туристичних мо-

жливостей: розробка туристичного пакету про-

грам шляхом створення водного маршруту на 

Тисі, інвентаризації архітектурних та інших 

пам’яток; розробка технічної документації, ство-

рення системи моніторингу та інституційної 

співпраці для сприяння розвитку інфраструктури 

регіону, створення транскордонного логістично-

го кластера; організація програм в галузі культу-

ри і збереження традицій у прикордонному регі-

оні, проведення курсів з підвищення кваліфікації 

медичних працівників прикордонних регіонів;  

ознайомлення населення прикордонних регіонів 

з регіональною політикою, транскордонним 

співробітництвом і системою демократичних 

інституцій ЄС. 

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Усі вищевідзначені стратегії і кон-

цепції, які містять елементи стратегічного про-

грамування транскордонного співробітництва в 

контексті європейської інтеграції розроблені за 

європейськими стандартами. Українсько-

словацьке та українсько-угорське транскордонне 

співробітництво на сьогодні реалізується саме на 

основі базових принципів регіональної політики 

та транскордонного співробітництва Європейсь-

кого Союзу. 

Важливо підкреслити, що спільні міжрегіо-

нальні стратегії та концепції стратегічного про-

грамування транскордонного співробітництва 

прикордонних регіонів України, Угорщини та 

Словаччини розробляються з метою формування 

саме цілісного структурованого транскордонного 

регіону. І саме для цього транскордонного регіону 

формуються цілі та завдання у вимірах: середньо-

строковому, довгостроковому із використанням 

СВОТ-аналізу для всіх його складових. На нашу 

думку, основним сегментом цілісного транскор-

донного регіону має стати економічна складова, 

адже саме вона визначає самодостатність транс-

кордонного регіону між Україною та ЄС. 

Перспективи подальших досліджень з те-

матики транскордонного співробітництва вбача-

ємо у аналізі українсько-польського стратегічно-

го співробітництва на транскордонному та між-

регіональному рівнях. 
 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Балян А.В. Міжрегіональне, транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського 

Союзу / А.В. Балян – Ужгород : Ліра, 2006. – 325 с. 

2. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва України на 2011-2015 роки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.rada.kiev.ua/laws 

3. Кіш Є.Б. Реґіональна політика Европейського Союзу: стратегічні імперативи для України /Є.Б. Кіш  // 

Незалежний культурологічний журнал. –Львів, 2002. – №23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ji.lviv.ua /n23texts/kish.htm 

4. Концепція спільного розвитку прикордонних територій України, Угорщини та Румунії. – ІНТЕРРЕГІО. 

Ніредьгаза, 2003. 

5. Концепція спільного розвитку прикордонних територій України і Угорщини. – Ніредьгаза, 2003.  

http://www.rada.kiev.ua/laws


Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

74 

6. Мікула Н.А. Стратегія формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів / Н.А. Мікула // 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2008. – С.129–141. 

7. Оксанич О.Е., Гризлюк В.Ю. Методологічні аспекти стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку регіону/О.Е Оксанич, В.Ю. Гризлюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 

– № 5. – Львів, 2003. – С.48–50. 

8. Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011–2015 роки. [Елек-

тронний ресурс].  – Режим доступу:http://www. carpathia.gov.ua 

9. Стратегія розвитку словацько-українського транскордонного співробітництва до 2020 року. – Ужгород, 

2014. – 87 с. 

10. Стратегія транскордонного співробітництва «Карпати 2003–2011». – Ужгород, 2003. – 50 с. 

11. Шолох Ю.М. Стратегічне планування розвитку прикордонного регіону / Ю.М. Шолох // Регіональна еко-

номіка. – 2007. – № 2. – С. 131–138. 

 

REFERENCES  

1. Balyan, A.V. (2006). Mizhregionalne, transkordonne spivrobitnycztvo Ukrainy za umov rozshyrennya Yevrope-

jskogo Soyuzu [Interregional, transborder cooperation of Ukraine in the context of the European Union en-

largement]. Uzhgorod : Lira [in Ukrainian]. 

2. Derzhavna programa rozvytku transkordonnogo spivrobitnycztva Ukrainy na 2011-2015 roki. [Governmental 

program of the development of the transborder cooperation of Ukraine in 2011-2015 years]. (n.d.). 

www.rada.kiev.ua/laws. Retrieved from: www.rada.kiev.ua/laws [in Ukrainian]. 

3. Kish, Y.B. (2002). Regionalna polityka Evropejskogo Soyuzu: strategichni imperatyvy dlya Ukrainy [Regional 

policy of European Union: strategically imperatives for Ukraine]. Nezalezhnyj kulturologichny zhurnal Y – Inde-

pended Cultural Issues. Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n23texts/kish.htm[in Ukrainian]. 

4. Koncepciya spilnogo rozvytku  prykordonnyh terytorij Ukrayiny, Ugorshiny ta Rumuniyi – INTERREGIO. 

(2003). [Conception of common development of border territories of Ukraine, Hungary and Romania - INTER-

REGIO]. Niredygaza. [in Ukrainian]. 

5. Koncepciya spilnogo rozvytku  prykordonnyh terytorij Ukrayiny  i Ugorshiny. (2003). [Conception of common 

development of border territories of Ukraine and Hungary]. Niredygaza. [in Ukrainian]. 

6. Mikula, N.A. (2008). Strategia formuvannya ta pidtrymky rozvytku transkordonnyh klasteriv [Strategy of for-

mation and supporting of the development of the transborder clusters]. Socialno-ekonomichni problemy suchas-

nogo periodu Ukrayiny – Social and economic problems of modern period of Ukraine, 129-141. [in Ukrainian]. 

7. Oksanych, O.E., & Gryzlyuk, V.Y. (2003). Metodologichni aspekty strategichnogo planuvannya socialno-

ekonomichnogo rozvytku regionu [Methodological aspects of strategic planning of the social and econom-

icdevelopment of region] Socialno-ekonomichni doslidzhennya v perehidnyj period - Social and economic re-

searches in transformation period, 5, 48-50 [in Ukrainian]. 

8. Programa rozvytku transkordonnogo spivrobitnycztva Zakarpatskoyi oblasti na 2011-2015 roki. [Program of the 

development of the transborder cooperation of Transcarpathian region in 2011-2015 years] (n.d.). 

http://www.carpathia.gov.ua. Retrieved from http://www.carpathia.gov.ua[in Ukrainian]. 

9. Strategiya rozvytku slovaczko-ukrayinskogo transkordonnogo spivrobitnycztva do 2020 roku. (2014). [Strategy 

of the development of the Slovakian-Ukrainian transborder cooperation for 2020 year]. [in Ukrainian]. 

10. Strategiya transkordonnogo spivrobitnycztva «Karpaty 2003-2011». (2003). [Strategy of the transborder coop-

eration «Carpathian 2003-2011»]. [in Ukrainian]. 

11. Sholoh, Y.M. (2007). Strategichne planuvannya rozvytku  prykordonnogo regionu [Strategically planning of the 

development of border region]. Regionalna ekonomika – Regional economy, 2, 131-138. [in Ukrainian]. 

 

Одержано 15.09.2015 р. 

http://www.rada.kiev.ua/laws
http://www.rada.kiev.ua/laws


Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

75 

 

УДК 338.246.025.2 

 

Малишко Ю.М. 

 

ОЦІНКА ДЕРЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ  

В РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СФЕРІ НА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
У статті розглянуто на прикладі застосування методики оцінки результативності норм проектів нор-

мативно-правових актів з позиції дерегулювання малого підприємництва, а саме: побудовано нечіткі множини 

приналежності параметрів часу, вартості та корупції станам, що характеризують зниження/підвищення 

адміністративного навантаження на суб’єктів малого підприємництва, розраховано ймовірності приналеж-

ності цих параметрів до заданих станів та обґрунтовано, який нормативно-правовий акт є результативні-

шим з позиції його дерегуляторного впливу на адміністративне навантаження на суб’єктів малого підприєм-

ництва. 

Ключові слова: нечітка множина, приналежність, ймовірність, мале підприємництво, адміністративне 

навантаження. 

 
Постановка проблеми. В умовах дерегу-

лювання малого підприємництва одним з важли-

вих завдань є прийняття такого законодавства, 

яке б створювало належний бізнес-клімат для 

малого підприємництва, забезпечувало можли-

вість його економічного розвитку. Високий рі-

вень адміністративного навантаження, який ви-

ник у результаті прийняття необґрунтованого 

законодавства в реєстраційній сфері, створює 

перешкоди розвитку малого підприємництва вже 

на етапі його створення. Це обґрунтовує необ-

хідність адекватної оцінки законодавства ще на 

етапі його прийняття з метою аргументування 

доцільності чи недоцільності запровадження ре-

гуляторного акта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми оцінки ефективності за-

конодавства присвячені роботи С.С.Алексєєва, 

В.В.Головченко, В.В. Лапаєвої, 

В.Н. Нечипуренко, Н.М. Оніщенко та інших вче-

них. Аналіз робіт, присвячених цьому напряму, 

показав, що, незважаючи на кількість дослі-

джень, не існує підходу до оцінки законодавства 

з позиції дерегулювання малого підприємництва. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є підвищення обґрунтованості прийняття 

рішень при проектуванні та прийнятті законо-

давства щодо дерегулювання малого підприєм-

ництва.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Позитивний вплив дерегулювання 

на потенціал розвитку малого підприємництва 

проявляється в поповненні часових та 

фінансових ресурсів малого підприємництва. 

Тому саме показники часу та вартості виконання 

регулювань малим підприємництвом будуть 

обрані в якості компонент оцінки.  
_______________ 

© Малишко Юлія Михайлівна, аспірант  Науково-

дослідного центру індустріальних проблем розвитку 

НАН України, м. Харків, тел.:0990079945, e-mail: 

losevajulia@inbox.ru 

Крім згаданого вище розрахунку часу та 

вартості виконання регулювань, при прийнятті 

нормативно-правового акту (далі НПА) доцільно 

проаналізувати можливий вплив регуляторного 

акта на умови корупційних діянь, оскільки існу-

вання корупційних норм у законодавстві може 

призвести до появи нелегальних виплат суб’єктів 

господарювання державним службовцям з метою 

вчинення ними певних дій на користь підприєм-

ства, що спотворює результати оцінки фінансо-

вих та часових витрат малого підприємництва 

внаслідок запровадження НПА.  

Стан параметра може характеризуватися 

лінгвістичною змінною, що має безліч значень. 

Аналізуючи досліджуваний параметр, можна 

зробити висновок про його ймовірність прина-

лежності якому-небудь значенню лінгвістичної 

змінної, що розраховується за формулою:  
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 (1) 

 

де Рм1, Рм2 – чіткі ймовірності приналеж-

ності параметра  х = хі нечітким множинам М1 і 

М2; 

     х0 – початкове значення параметра на 

інтервалі [х0,хк]; 

     хк – кінцеве  значення параметра на ін-

тервалі [х0,хк]; 

     і(x) – функція приналежності парамет-

ра відповідній нечіткій підмножині. 

Застосуємо методику [3] оцінки впливу 

НПА на зміну адміністративного навантаження 

на суб’єктів малого підприємництва на прикладі 

прийняття Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» 
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від 12.02.2015 № 191-VIII (далі ЗУ від 12.02.2015 

№ 191-VIII) [1].  

Згідно з редакцією Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-

них осіб-підприємців» № 755-IV станом на 

05.04.2015 р. (далі ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р.) [2] строк державної реєстрації змін 

до установчих документів складав 5 робочих 

днів: 3 робочі дні було відведено на державну 

реєстрацію та 2 робочі дні на надання виписки з 

Єдиного державного реєстру. В проекті №1 ЗУ 

від 12.02.2015 № 191-VIII строк державної реєст-

рації було зменшено до 3 робочих днів, що було 

надалі прийнято в Законі. Зазначимо, що згідно з 

нормами законодавства як до внесення змін, так і 

в чинній редакції, можливим є проведення дер-

жавної реєстрації за один робочий день, оскільки 

законодавством визначено лише максимальний 

термін проведення державної реєстрації. Таким 

чином, період державної реєстрації змін до уста-

новчих документів згідно з редакцією ЗУ № 755-

IV станом на 05.04.2015 р. дорівнював від 1 до 5 

робочих днів; ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII ста-

новив від 1 до 3 робочих днів. Причому чим до-

вшим є строк державної реєстрації, тим більшим 

є адміністративне навантаження на суб’єктів ма-

лого підприємництва. 

На основі цих даних побудовано функції 

приналежності параметра «строк реєстрації» до 

стану АБВ, який характеризує зниження адмініс-

тративного навантаження, та стану ГДЕ, який 

характеризує збільшення адміністративного на-

вантаження на суб’єктів малого підприємництва 

(рис.1).  
 

 

Рис.1. Функції приналежності параметра «строк реєстрації» 

до стану АБВ та ГДЕ* 
* Складено автором 

 

У результаті розрахунку ймовірності при-

належності параметра «строк реєстрації» до ста-

ну АБВ та ГДЕ за формулою (1) отримані такі 

результати: 

1) оскільки нечіткі множини були побудо-

вані на основі даних ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р. ймовірність приналежності параме-

тра до станів АБВ та ГДЕ  є однаковою та стано-

вить 0,5; 

2)  ймовірність приналежності параметра 

до стану АБВ по ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII та 

його проектам становить 0,75, а стану ГДЕ – 

0,25. Тобто з ймовірністю 75% витрати часу ма-

лого підприємництва зменшаться в порівнянні з 

минулими періодами, а з ймовірністю 25% – за-

лишаться на колишньому рівні. Порівняння ймо-

вірностей приналежності параметра до станів 

АБВ та ГДЕ по ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р. та ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII 

свідчить, що ймовірним є зменшення строку 

державної реєстрації та зниження адміністратив-

ного навантаження на бізнес згідно ЗУ від 

12.02.2015 № 191-VIII. Прийняття Закону в цій 

редакції є виправданим. 

Наступним параметром оцінки є «фінансо-

ві витрати на державну реєстрацію» малого під-

приємництва. Згідно з редакцією ЗУ № 755-IV 

станом на 05.04.2015 р. витрати на сплату адмі-

ністративного збору за проведення державної 

реєстрації та оприлюднення цієї інформації 

складали 6 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (або 102 грн, що становить 0,28 

грн/ВВП на душу населення). ЗУ від 12.02.2015 

№ 191-VIII збільшено розмір адміністративного 

збору та плати за оприлюднення відомостей з 

Єдиного державного реєстру до 0,05 мінімальної 

заробітної плати за кожну операцію, що стано-

вить у 2015 р. 121,8 грн, або 0,33 грн/ВВП на 

душу населення. 

Але це є не єдиними фінансовими витра-

тами малого підприємництва на здійснення дер-

жавної реєстрації. Так, збором та оформленням 

документів на проведення реєстрації можуть за-

йматися як самі власники, так і наймані праців-

ники. Мінімальна погодинна заробітна плата на 

01.01.2015 р. складає 7,29 грн [4], тобто за один 

робочий день 58,32 грн, або 0,17 грн/ВВП на ду-

шу населення. Непрямими фінансовими витра-

тами через здійснення процедури реєстрації є 

втрачений прибуток внаслідок простою суб’єкта 

господарювання. За даними державної статисти-

ки, втрачений прибуток малого підприємства в 

2015 р. за день дорівнює 621,98 грн [5], або 1,7 

грн/ВВП на душу населення. 

На основі цих даних побудовано функ-

ції приналежності параметра «фінансові ви-
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трати на державну реєстрацію» до стану 

КЛМ, який характеризує зниження адмініст-

ративного навантаження на суб’єктів малого 

підприємництва, та стану НОП, який характе-

ризує збільшення адміністративного наванта-

ження (рис.2). 
 

 

Рис.2. Функції приналежності параметра «фінансові витрати на державну реєстрацію»  

до стану КЛМ та НОП* 
* Складено автором 

 
У результаті розрахунку ймовірності при-

належності параметра «фінансові витрати на 

державну реєстрацію» до стану КЛМ та НОП за 

формулою (1) отримуємо наступні результати: 

1) оскільки нечіткі множини були побудо-

вані на основі даних ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р. ймовірність приналежності параме-

тра до станів КЛМ та НОП є однаковою та ста-

новить 0,5; 

2)  ймовірність приналежності параметра 

до стану КЛМ по ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII та 

його проектам становить 0,737, а стану НОП – 

0,263. Тобто з ймовірністю 73,7% фінансові ви-

трати малого підприємництва зменшаться в по-

рівнянні з минулими періодами, а з ймовірністю 

26,3% – залишаться на колишньому рівні. Порів-

няння ймовірностей приналежності параметра до 

станів КЛМ та НОП по ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р. та ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII 

свідчить, що ймовірним є зменшення фінансових 

витрат згідно з ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII.  

Останнім параметром оцінки є «умови для 

корупційних діянь», тобто здійснюється оцінка 

можливості створення умов для корупційних 

діянь за рахунок застосування норм законодавст-

ва. У редакції ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р. містилася одна норма, яка могла 

привести до корупційних діянь. У проекті №1 ЗУ 

від 12.02.2015 № 191-VIII вказану норму не було 

скасовано, але за рахунок прийняття додаткової 

норми негативний вплив існуючої було зменше-

но, але також проектом передбачалося введення 

ще 3 норм, які могли призвести до корупційних 

діянь. В ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII вказані 3 

норми було відхилено. В підсумку існувала одна 

корупційна норма, передбачена редакцією ЗУ № 

755-IV станом на 05.04.2015 р., та одна норма, 

яка зменшувала корупційний ризик.  

На основі наведених даних побудовано 

функції приналежності параметра «умови для 

корупційних діянь» до стану РС, який характери-

зує зниження можливості корупційних діянь у 

сфері державної реєстрації змін до установчих 

документів малого підприємництва, та стану 

ТУФ, який характеризує збільшення можливості 

корупційних діянь (рис.3).  
 

 

Рис.3. Функції приналежності параметра «умови для корупційних діянь» до стану РС та ТУФ* 

* Складено автором 

 
У результаті розрахунку ймовірності при-

належності параметра «умови для корупційних 

діянь» до стану РС та ТУФ за формулою (1) от-

римуємо такі результати: 
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1) при виконанні норм ЗУ № 755-IV ста-

ном на 05.04.2015 р. з ймовірністю 50% - коруп-

ційні діяння могли реалізуватись через існування 

норми, з ймовірністю 25% – корупційна норма не 

спрацювала, 25% ймовірності – незнання про 

можливість корупції. 

2)  ймовірність приналежності параметра до 

стану РС за даними проекту №1 ЗУ від 12.02.2015 № 

191-VIII становить 0,1, а стану ТУФ – 0,9. Тобто з 

ймовірністю 10% норми не призведуть до корупцій-

них діянь, а з ймовірністю 90% – корупційні норми 

спрацюють.  

3) ймовірність приналежності параметра 

«умови для корупційних діянь» до станів РС та 

ТУФ за даними ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII є 

меншою за 1 та становить 0,75 (оскільки прина-

лежність параметра станам РС та ТУФ зображе-

на у вигляді трикутника). З ймовірністю 50% 

норма не призведе до корупційних діянь у ви-

гляді пропонування або вимагання коштів за 

здійснення державної реєстрації, з ймовірністю 

25% можна стверджувати про можливість 

існування корупційних діянь, 25% ймовірності – 

незнання про можливість корупції, неможливість 

підтвердження/спростування корупції. 

Наступним етапом оцінки є приведення 

результатів вирахувань ймовірностей приналеж-

ності параметрів певним станам до інтегрального 

показника. Для цього формуються правила 

логічного висновку (табл.1). 
 

Таблиця 1 

Правила приведення ймовірностей приналежності параметрів певним станам  

до інтегрального показника*  

Правила Умовні позначення 

1. Якщо< Pcх > та < Pmх > та < Ptх > тоді < Рх > 

2. Якщо< Pcх > та < Pmх > та < Ptп > тоді < Рх > 

3. Якщо< Pcх > та < Pmп > та < Ptх > тоді < Рх > 

4. Якщо< Pcх > та < Pmп > та < Ptп > тоді < Рп > 

5. Якщо< Pcn > та < Pmх > та < Ptх > тоді < Рn > 

6. Якщо< Pcn > та < Pmп > та < Ptх > тоді < Рn > 

7. Якщо< Pcn > та < Pmх > та < Ptп > тоді < Рn > 

8. Якщо< Pcn > та < Pmп > та < Ptп > тоді < Рn > 

9. Якщо< Pcп > та < Pmх > та < Ptх > тоді < Рп > 

10. Якщо< Pcп > та < Pmп > та < Ptх > тоді < Рп > 

11. Якщо< Pcп > та < Pmх > та < Ptп > тоді < Рп > 

12. Якщо< Pcп > та < Pmп > та < Ptп > тоді < Рп > 

Ptх – ймовірність зниження адміністративного наванта-

ження (далі АН) на мале підприємництво (далі МП) вна-

слідок зменшення часу на проведення реєстрації; 

Ptп – ймовірність підвищення АН на МП внаслідок 

збільшення часу на проведення реєстрації; 

Pmх – ймовірність зниження АН на МП внаслідок змен-

шення фінансових витрат на проведення реєстрації; 

Pmп – ймовірність підвищення АН на МП внаслідок 

збільшення фінансових витрат на проведення реєстрації; 

Pcх – ймовірність зменшення можливості корупційних 

діянь та відповідно зниження АН; 

Pcп – ймовірність збільшення можливості корупційних 

діянь та відповідно підвищення АН; 

Pcn – незнання про можливість зміни рівня корупції, тоб-

то ймовірність зменшення/збільшення можливості коруп-

ційних діянь. 

* Складено автором 

 

На основі правил логічного висновку 

формула інтегральних показників ймовірно-

стей зниження/підвищення адміністративного 

навантаження на суб’єктів малого підприєм-

ництва буде мати вигляд: 

Рх = Pcх * Pmх * Ptх + Pcх * Pmх * Ptп + Pcх * Pmп * 

Ptх 

Рп = Pcх * Pmп * Ptп + Pcп * Pmп * Ptх + Pcп * Pmх * 

Ptп + Pcп * Pmп * Ptп + Pcп * Pmх * Ptх 

Pn = Pcn * Pmх * Ptх + Pcn * Pmп * Ptх + Pcn * Pmх * 

Ptп + Pcn * Pmп * Ptп 

У результаті розрахунку інтегральних 

показників отримані висновки: 

1) при виконанні норм ЗУ № 755-IV ста-

ном на 05.04.2015 р. більш ймовірним було 

існування підвищеного адміністративного 

навантаження на суб’єктів малого підприєм-

ництва (табл.2). Це пояснюється значною три-

валістю процесу реєстрації та існуванням ко-

рупційних норм у Законі; 

2) проект №1 ЗУ від 12.02.2015 № 191-

VIII містив деякі спрощення в порядку 

реєстрації змін до установчих документів 

суб’єктів господарювання в частині скоро-

чення терміну реєстрації. Але існування в 

проекті численних норм, які могли призвести 

до корупційних діянь та підвищення вартості 

реєстрації, має наслідком високу ймовірність 

підвищення адміністративного навантаження 

на суб’єктів малого підприємництва  

(табл.2); 

3) при виконанні норм ЗУ від 12.02.2015 

№ 191-VIII більш ймовірним є зниження адмі-

ністративного навантаження на суб’єктів мало-

го підприємництва (в основному за рахунок 

прийняття норми, яка зменшує корупційні ри-

зики, та скорочення тривалості процесу реєст-

рації). Але через існування корупційної норми 

та незначного підвищення адміністративного 

збору за проведення реєстраційних дій ймовір-

ність підвищення адміністративного наванта-

ження на суб’єктів малого підприємництва 

та/або залишення його на колишньому рівні ще 

є досить високою та дорівнює 28,29%. 
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Таблиця 2 

Ймовірність зниження адміністративного навантаження на суб’єктів малого підприємництва 

внаслідок виконання норм законодавства* 

 ймовірність зниження 

адміністративного 

навантаження на мале 

підприємництво 

ймовірність підвищення 

адміністративного наван-

таження на мале 

підприємництво  

ймовірність випадкової 

зімни адміністративного 

навантаження на мале 

підприємництво 

ЗУ № 755-IV станом на 

05.04.2015 р.  
18,75 56,25 25,00 

Проект№1 ЗУ від 12.02.2015 

№ 191-VIII 
9,34 90,66 - 

ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII 46,71 28,29 25,00 

* Складено автором 

 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, порівняння ймовірностей 

зниження/підвищення адміністративного наван-

таження на суб’єктів малого підприємництва 

внаслідок виконання норм ЗУ № 755-IV станом 

на 05.04.2015 р. та ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII» 

та його проектів дає можливість зробити висно-

вок, що прийняття ЗУ від 12.02.2015 № 191-VIII 

у редакції проекту №2 (в якій було прийнято За-

кон) є виправданим, та з ймовірністю 46,71% 

матиме наслідком зниження адміністративного 

навантаження на суб’єктів малого підприєм-

ництва.  

Отже, використання запропонованої мето-

дики оцінки результативності норм проектів НПА 

з позиції дерегулювання дозволить не тільки ар-

гументувати доцільність чи недоцільність запро-

вадження регуляторного акта, а й обрати кращий 

варіант щодо вирішення певної проблеми в сфері 

дерегулювання малого підприємництва.  
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УДК 658.014 

 

Писаревська Г.І. 

 

ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
У статті проаналізовано сучасні тенденції ринку праці України та його вплив на формування трудового 

потенціалу,доведено їх взаємозв’язок, проаналізовано ефективність використання трудового потенціалу. Це 

дозволило визначити основні напрями формування трудового потенціалу: забезпечення умов ефективного фун-

кціонування ринку праці, зростання оплати праці, створення умов для зростання виробництва та забезпечення 

інтересів роботодавців і працівників; підвищення якості робочої сили через здійснення інвестицій у освіту пра-

цівників шляхом створення державної системи захисту професіоналізму кваліфікованих працівників; створен-

ня та розвитку системи супроводження професійної кар’єри працівників; сприяння формуванню ринку гнучких 

персоніфікованих освітніх послуг; посилення трудової міграції та якості людських ресурсів; реалізації політи-

ки безперервного розвитку трудового потенціалу; підвищення рівня професійної гнучкості та мобільності. 

Ключові слова: ринок праці, трудовий потенціал; формування трудового потенціалу; зайнятість; без-

робіття; економічно активне населення; оплата праці; елементи ринку праці; кон’юнктура ринку праці; ін-

фраструктура ринку праці; конкуренція на ринку праці. 

 
Постановка проблеми. Сучасні умови ро-

звитку економіки України потребують удоскона-

лення усіх аспектів діяльності вітчизняних підп-

риємств, серед яких управління трудовим потен-

ціалом посідає важливе місце як один з найваж-

ливіших чинників виробництва, оскільки від 

цього залежить, наскільки ефективно підприємс-

тво функціонує на ринку, досягає конкурентних 

переваг та отримує прибуток. Управління трудо-

вим потенціалом має базуватися на сучасних 

принципах управління та включати його форму-

вання, використання та розвиток. Враховуючи 

складну ситуацію в економіці України та курс на 

євроінтеграцію, саме формування трудового по-

тенціалу є найбільш нагальним та важливим пи-

танням сфери управління трудовими ресурсами 

країни взагалі та окремих підприємств. При цьо-

му процес формування трудового потенціалу 

безпосередньо пов'язаний із станом ринку праці, 

що обумовлює необхідність його аналізу та вста-

новлення оптимальних засобів та підходів до 

ефективного регулювання ринку праці. Це обу-

мовлює актуальність дослідження, що включає 

аналіз та розробку заходів щодо формування 

трудового потенціалу з урахуванням стану ринку 

праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню проблем управління трудовим по-

тенціалом приділяли увагу такі відомі вчені-

економісти, як Д.П. Богиня, В.М. Гриньова, 

М.І. Долішній, С.Т. Дуда, О.В. Крушельницка, 

Г.В. Осовська, М.В. Семикіна, Л.В. Шаульська та 

інші [1–10], проте особливості стану ринку праці  
 

______________ 

© Писаревська Ганна Іллівна, к.е.н., доцент,  

доцент кафедри управління персоналом та економіки 

праці, Харківський національний економічний універси-

тет, м. Харків, e-mail: norma.75@mail.ru 

та його взаємозв’язок з формуванням трудового 

потенціалу вимагають проведення подальших 

досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження впливу ринку праці на фор-

мування трудового потенціалу, а також обґрун-

тування шляхів формування трудового потенціа-

лу на вітчизняних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Ринок праці як один з основних елементів 

ринкової економіки фактично є системою органі-

зації найманої праці, на якому утворюється спів-

відношення попиту та пропозиції. Його стан за-

лежить від рівня безробіття, природного та меха-

нічного руху робочої сили, а також освітньо-

кваліфікаційного рівня працівників. Саме ринок 

праці здійснює безпосередній вплив на найваж-

ливіший ресурс – трудовий потенціал та розподі-

ляє його по регіонах країни, галузях, професіях 

та підприємствах. Все це відбувається через сис-

тему трудового законодавства, різноманітні ін-

ститути сприяння зайнятості [5]. 

На основі статистичних даних [2] виявле-

но, що особливостями українського ринку праці 

є: тривалий приріст зокрема молодіжного безро-

біття, посилення конкуренції, відтік висококва-

ліфікованих кадрів за кордон, зниження демо-

графічного приросту населення, складна еконо-

мічна та політична ситуації в країні. Все це ока-

зує негативний вплив на формування та розвиток 

трудового потенціалу країни. 

Поняття «трудовий потенціал» найбільш 

повно характеризує трудові ресурси та включає 

усі використані й невикористані можливості лю-

дини в трудовому процесі. Трудовий потенціал 

визнaчає якісний бік праці, її потенційні резерви, 

нa відміну від трудoвих ресурсів, які характери-

зують кількісний бік прaці та досягнуті резуль-

тати [1]. 
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Трудовий потенціал слід розглядати як ве-

личину можливої участі працівників у виробниц-

тві, яка може змінюватись під впливом внутріш-

ніх та зовнішніх чинників, в умовах зацікавлено-

сті, виходячи з  віку працівників, їхніх фізичних 

можливостей, наявних знань і професійно-

кваліфікаційних навичок, та може бути викорис-

тана для досягнення цілей як підприємства, так і 

самих працівників [1].  

Напрями формування трудового потенціа-

лу безпосередньо залежать від його елементів: 

демографічного, освітньо-кваліфікаційного, со-

ціально-економічного та інших. Трудовий поте-

нціал відтворюється за допомоги сім’ї, демогра-

фічної та освітньої політик держави, системи 

охорони здоров’я. На рис. 1 доведено, наскільки 

ринок праці впливає на формування трудового 

потенціалу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив ринку праці на формування трудового потенціалу* 
 

* Власна розробка автора 

 

Фактори формування трудового потенціа-

лу впливають на узгодження наявного рівня тру-

дового потенціалу з його необхідним рівнем. До 

них належать: високий рівень зайнятості, стан 

здоров’я населення, його освітній, професійний, 

культурний рівні, рівень оплати праці, трудова та 

підприємницька активність, рівень міграції, від-

повідність трудового потенціалу потребам еко-

номіки держави. 

Наявність умов для формування трудового 

потенціалу визначається на підставі стану ринку 

праці, а саме: якісне трудове і соціальне законо-

давство, наявність можливостей щодо здобуття 

якісної освіти та підвищення кваліфікації, раціо-

нальне співвідношення попиту та пропозиції на 

ринку праці, високий рівень соціального захисту 

працюючих, розвиненість соціального партнерс-

тва, високий рівень якості трудового життя [3]. 

На думку автора, найважливішими є такі 

фактори формування трудового потенціалу: демо-

графічні, освітньо-кваліфікаційні та соціально-

економічні, оскільки на ринку праці визначальне 

місце має кількість людей, їх кваліфікація та сере-

дня заробітна плата. З урахуванням цього підходу 

запропоновано складові основних рівнів процесу 

формування трудового потенціалу (рис. 2). 

На думку автора, процес ефективного формуван-

ня трудового потенціалу необхідно регулювати 

на державному рівні, регіональному рівні та на 

рівні підприємства з максимальною узгодженіс-

тю на всіх рівнях. На державному рівні доцільно 

приділити увагу нормативно-правовому забезпе-

ченню, підтримці розвитку регіонів, включаючи 

розвиток науково-технічного потенціалу, удо-

сконаленню демографічної, соціальної політики, 

підвищенню освітнього рівня населення та рівня 

Місце ринку праці в економічній системі 

Елементи ринку праці: наймані працівники, 

працедавці, Держава 

 

Юридичні норми, економічні програми, тристо-

ронні угоди та колективні договори 

 

Кон’юнктура ринку праці: попит на працю, про-

позиція праці, ціна робочої сили 

 

Інфраструктура ринку праці: державні установи, 

недержавні структури сприяння зайнятості, кад-

рові служби підприємств 

 

Безробіття та пов’язані з ним соціальні виплати 

 

Конкуренція на ринку праці 

 

Фактори формування трудового потенціалу 
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Демографічні 

 
Духовні 

 
Освітньо-кваліфікаційні 
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Інвестиційні 
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доходів населення, підвищенню життєвого рівня 

населення шляхом поглиблення трансформації 

економіки, сприянню  інтеграції України до між-

народного ринку праці через міждержавний об-

мін трудового потенціалу та виділенню коштів 

на сприяння розвитку трудового потенціалу.  

На регіональному рівні після складання програ-

ми зайнятості аналізу стану ринку праці з ураху-

ванням співвідношення попиту та пропозиції та 

специфіки регіону проводиться активні заходи 

щодо формування та розвитку трудового потен-

ціалу. 
 

 

 
Рис. 2. Рівні процесу управління трудовим потенціалом* 

* Власна розробка автора 

 

На рівні підприємства проводиться актив-

на кадрова політика, що включає планування, 

набір, відбір та адаптацію персоналу. Таким чи-

ном, ринок праці здійснює вплив на тільки на 

формування трудового потенціалу країни, регіо-

ну та підприємства, але й на формування трудо-

вого потенціалу окремого працівника. 

Аналіз трудового потенціалу України до-

зволив виявити такі тенденції: високий освітньо-

кваліфікаційний рівень населення, складна демо-

графічна ситуація в країні та погіршення стану 

здоров’я населення, низький рівень життя насе-

лення та високий рівень безробіття, низька вар-

тість робочої сили, низька адаптованість праців-

ників до потреб сучасної економіки, скорочення 

населення працездатного віку та зростання чисе-

льності економічно неактивного населення, сут-

тєва розбалансованість попиту та пропозиції ро-

бочої сили, перенасиченість ринку праці спеціа-

лістами окремих професій (економісти, юристи 

тощо), невідповідність наявного рівня трудового 

потенціалу його необхідному рівню.  

Процес формування трудового потенціалу 
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Враховуючи цю ситуацію, для вирішення 

найважливіших проблем розвитку економіки 

країни, трудової та підприємницької активності, 

підвищення рівня конкурентоспроможності ро-

бочої сили та використання людського капіталу 

необхідно розробити пріоритетні напрями фор-

мування трудового потенціалу.  

Автор вважає, що основними заходами для 

ефективного формування трудового потенціалу 

України є: створення сприятливих соціально-

демографічних умов у державі; підвищення яко-

сті трудового життя; удосконалення нормативно-

правової бази для забезпечення розвитку соціа-

льно-трудових відносин та формування трудово-

го потенціалу; підвищення якості освіти та про-

фесійного розвитку в державі; аналіз і прогнозу-

вання кількісного та якісного складу трудового 

потенціалу для приведення у відповідність наяв-

ного трудового потенціалу з його необхідним 

рівнем та його узгодження з демографічною, 

освітньою політикою держави та системою охо-

рони здоров’я. 

Це потребує значних змін нормативно-

правової бази, фінансових, трудових та інших 

ресурсів. 

Щоб повнішою і ефективнішою була від-

дача від трудового потенціалу, необхідно забез-

печити інноваційний розвиток економіки, ство-

рювати нові передові робочі місця та модернізу-

вати старі. Для цього слід залучати інвестиції як 

вітчизняні, так й іноземні, створюючи привабли-

вий інвестиційний клімат та проводити дієву ін-

вестиційну, фінансово-податкову та кредитну 

політику. 

Ефективність трудового потенціалу Украї-

ни залежить від таких показників, як ВВП та чи-

сельність зайнятих. При цьому ефективність 

трудового потенціалу України запропоновано 

визначити як відношення ВВП до чисельності 

зайнятих (табл. 1 та рис. 3) [6]. 
Таблиця 1 

Динаміка співвідношення ВВП та чисельності зайнятих в Україні [2] 

Показник Значення по роках 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП,  млн грн 211175 234138 277355 357544 457325 565018 751106 990819 947042 1120585 1349178 1459096 1522657 

Чисельність зайнятих, 

тис. осіб 

19971,5 20091,2 20163 20295,7 20680 20730,4 20904,7 20972,3 20191,5 19 180,2 19 231,1 19 261,4 19 314,2 

Ефективність трудо-

вого потен-ціалу, тис. 

грн / особу 

10,57 11,65 13,76 17,62 22,11 27,26 35,93 47,24 46,90 58,42 70,16 75,75 78,84 

 

 
Рис. 3. Динаміка співвідношення ВВП та чисельності зайнятих в Україні* 

* Власна розробка автора на основі [2] 

Як видно з рис. 1, відбувається зростан-

ня трудового потенціалу України через зрос-

тання ВВП та чисельності зайнятих [6]. Таким 

чином, вплив демографічного фактора на форму-

вання кількісних параметрів реалізованого тру-

дового потенціалу був незначним, а основні зру-

шення в структурі зайнятих відбулися внаслідок 

економічної кризи та зростання безробіття. Нега-

тивні зміни в динаміці зайнятості можна розці-

нювати як передумову  до зниження ефективнос-

ті використання трудового потенціалу населення 

та необхідність економічного зростання.  

Отже, як показали дослідження, загалом 

по Україні практично відсутня чітка система фо-

рмування трудового потенціалу, що необхідні 

радикальні зміни у соціально-трудових відноси-

нах для створення сприятливих умов ефективно-

го функціонування ринку праці на основі підви-

щення якості трудового життя, що включає зрос-

тання рівня доходів працівників, удосконалення 

організації праці та охорони праці, здійснення 

інвестицій в освіту працівників, приведення у 

відповідність інтересів роботодавців та праців-

ників. Це можна забезпечити шляхом ефективно-

го нормативно-правового регулювання соціаль-

но-трудових відносин, що засновано на підви-

щенні якості трудового життя та охоплюватиме 

освітню сферу як на підприємстві, так і поза ним, 

сферу формування та розвитку професійної 

кар’єри працівників. Крім цього, належну увагу 

необхідно приділити працевлаштуванню безро-

бітного населення після його належної підготов-
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ки та перепідготовки, включаючи підвищення 

професійної гнучкості та мобільності. Запропо-

новані заходи забезпечуватимуть впровадження 

та  реалізацію політики безперервного форму-

вання трудового потенціалу з метою досягнення 

соціально-економічної стабільності країни [10]. 

Це сприятиме створенню необхідних умов 

для зростання продуктивності праці, а отже і об-

сягів виробництва та прибутку підприємства. 

Формування трудового потенціалу та підвищен-

ня якості робочої сили  є одним з головних шля-

хів вирішення поставлених завдань. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Дослідження сучасного стану ринку пра-

ці дозволили визначити основні напрями форму-

вання трудового потенціалу: забезпечення умов 

ефективного функціонування ринку праці, зрос-

тання оплати праці, створення умов для зростання 

виробництва та забезпечення інтересів роботодав-

ців і працівників; підвищення якості робочої сили 

через здійснення інвестицій у освіту працівників. 

Для цього необхідно створити сприятливі умови 

для розвитку науково-технічного потенціалу, інте-

грації України до міжнародного ринку праці, удо-

сконалити нормативно-правове забезпечення щодо 

регулювання ринку праці, формування трудового 

потенціалу, розвитку працівників та їх професійної 

кар’єри, що буде забезпечувати узгодження наяв-

ного рівня трудового потенціалу з його необхідним 

рівнем; організувати професійне навчання та пра-

цевлаштування безробітного населення. Перспек-

тивами подальших досліджень у цьому напрямі є 

дослідження та використання  світового досвіду 

формування трудового потенціалу, а також впро-

вадження системи формування трудового потенці-

алу з метою підвищення його рівня. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ  

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МЕЗОРІВНІ 
 

У роботі досліджується проблема формування єдиного методологічного підходу до розробки стратегій 

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень держави. Акцентовано увагу на 

нормативно-правовому забезпеченні процесу стратегічного планування в Україні. Досліджується вітчизняна 

практика розробки стратегій на мезорівні та пропонується комплексний підхід до організації цього процесу в 

країні з урахуванням всеохопленості різних рівнів адміністративно-територіального устрою держави стра-

тегічним плануванням та узгодженістю стратегій. Надані пропозиції щодо вдосконалення системи стратегі-

чного планування в Україні відповідно до фундаментальних принципів. Запропонована загальна структура 

стратегій. Наголошується на необхідності визначення єдиних цільових індикаторів моніторингу та оцінки 

рівня соціально-економічного розвитку мезосистем. 

Ключові слова: стратегічне планування, мезорівень, принципи планування, стратегія, моніторинг, інди-

катори успіху. 

 

Постановка проблеми. У системі держа-

вного регулювання довгострокового соціально-

економічного розвитку останнім часом важливе 

місце посідає стратегічне планування, що запро-

ваджується на всіх рівнях адміністративно-

територіальних одиниць країни, з огляду на усві-

домлення можливості завдяки цій функції управ-

ління сфокусуватися на вирішенні тих завдань, 

які визначають загальний характер економічних 

трансформацій, стійкість і конкурентоспромож-

ність соціально-економічних систем, рівень жит-

тя населення. Результатом такого процесу стає 

переосмислення традиційних підходів до управ-

ління соціально-економічними процесами ме-

зорівня в контексті реалізації проектів партнер-

ства України з розвиненими державами світу та 

становлення вітчизняної системи стратегічного 

планування на засадах партнерства й відкритого 

діалогу влади, бізнесу, громадськості, а також 

намагання забезпечити таку співпрацю через ін-

ституційне посередництво. Разом з тим період 

активної розробки стратегій економічного та 

соціального розвитку адміністративно-

територіальних одиниць країни свідчить про 

неузгодженість процесу стратегічного плануван-

ня на мезорівні та прояв ініціативності владних 

структур у визначенні пріоритетів, цілей та 

напрямів соціально-економічного розвитку 

(останнє стосується, в першу чергу, первинного 

та другого рівнів системи територіального 

устрою країни, через те, що нормативно-правове 

поле держави акцентує увагу виключно на регіо-

нальній складовій на шляху реалізації державної  

______________ 

© Сментина Наталія Валентинівна, к.е.н., доцент, до-

цент кафедри економіки та управління національним 

господарством, Одеський національний економічний 

університет, м. Одеса, тел.: (067)7614615, e-mail: 

smentn@yandex.ru 
 

регіональної політики). Та навіть в регіонально-

му аспекті здебільшого формальний підхід до 

передбачення перспектив розвитку та плануван-

ня інструментарію досягнення бажаного резуль-

тату накладає свій відбиток на реалістичність 

реалізації розроблених стратегій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематиці стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку національної 

економіки та її адміністративно-територіальних 

утворень присвятили свої дослідження такі віт-

чизняні науковці, як: О. Берданова, 

В. Вакуленко  [1], С. Біла [2], Г. Васильченко [3], 

Я. Жаліло [4], Н. Кухарська [5], В. Осипов, 

І. Півоварчук, І. Пасарюк [6], М. Кушнір, 

О. Шевченко [7], А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі 

[8] та ін. Високо оцінюючи результати до-

сліджень представників наукових шкіл сучас-

ності, слід зауважити, що у проведених до-

слідженнях вже сформовані певні теоретико-

методологічні основи стратегічного планування. 

Разом з тим, більшість науковців акцентує увагу 

на окремих рівнях адміністративно-

територіальних одиниць країни, зосереджуючи 

свої напрацювання на методологічних засадах 

стратегічного планування розвитку окремо міст, 

районів, сіл та таких утворень, як субрегіони й 

агломерації. На шляху забезпечення реалізації 

принципу цілісності стратегічного планування 

виникає необхідність відпрацювання єдиного 

методологічного підходу до розробки, оцінюван-

ня та моніторингу реалізації стратегій соціально-

економічного розвитку адміністративно-

територіальних утворень держави та їх доб-

ровільних об’єднань з огляду на перспективи 

адміністративної реформи.  

Формулювання цілей статті. Викладене 

вище обумовило мету статті – розроблення тео-

ретико-методологічних засад формування 
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цілісної системи стратегічного планування на 

мезорівні. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Стратегічне планування на мезорівні слід 

сприймати як процес планової діяльності щодо 

обрання пріоритетів, визначення цілей та завдань 

соціально-економічного розвитку адміністратив-

но-територіальних утворень: областей, районів, 

міст та добровільних об’єднань територіальних 

громад, далі – мезосистем, на довгострокову 

перспективу з одночасним формуванням основ 

механізму реалізації стратегії та прогнозних зна-

чень показників, які здатні охарактеризувати ре-

зультати впровадження планованих стратегічних 

заходів. Втіленням результатів такого процесу є 

стратегія соціально-економічного розвитку мезо-

системи, яка являє собою комплекс дій органів 

державної влади та управління та органів місце-

вого самоврядування щодо організації діяльності 

суб’єктів господарювання на мезорівні на шляху 

досягнення головної стратегічної мети управлін-

ня – підвищення рівня та якості життя населення 

відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці. Стратегія виступає інструментом довго-

строкової орієнтації управлінських структур на 

досягнення перспективного бачення майбутнього 

мезосистеми. Такий документально втілений ре-

зультат процесу стратегічного планування відрі-

зняє стратегічне планування соціально-

економічного розвитку мезосистем від стратегіч-

ного просторового (територіального) плануван-

ня, які часто змішують, коли взагалі говорять про 

планування розвитку територій на перспективу.  

Результатом процесу стратегічного плану-

вання соціально-економічного розвитку мезосис-

тем є стратегія соціально-економічного розвитку 

відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці, що спрямована на формування сприятливо-

го середовища для розвитку підприємництва, 

залучення інвестицій, забезпечення соціальних 

потреб населення та підвищення рівня життя 

мешканців відповідної території; другого – сис-

тема планових документів просторового розвит-

ку території, так звана містобудівна документа-

ція (затверджені текстові та графічні матеріали з 

питань регулювання планування, забудови та 

іншого використання територій: генеральні пла-

ни населених пунктів, детальні плани територій 

та ін. [9]. Просторове планування на відміну від 

стратегічного планування дещо вужче, воно має 

чітко регламентований законодавством зміст – 

процес, що регулює використання території, у 

тому числі йдеться про визначення функціональ-

них зон, зон запланованого розміщення об’єктів 

капітального будівництва, зон з особливими 

умовами використання. За умов територіального 

планування, як відмічають дослідники 

В.А. Гріпас та Б.Г. Віхорев, комплексний розви-

ток території переслідує таку мету: «розвиток 

продуктивних сил на основі збалансованого 

врахування соціальних, екологічних та еко-

номічних факторів; формування єдиного госпо-

дарського комплексу на основі погодженого ро-

звитку основних та допоміжних галузей регіо-

нального значення, транспортної, інженерної та 

соціальної інфраструктур» [10, с. 10]. Зміст стра-

тегічного планування соціально-економічного 

розвитку територій зводиться до визначення 

цілей та пріоритетів розвитку складних соціаль-

но-економічних систем (країни, регіонів, міст) на 

середньострокову та довгострокову перспективу, 

шляхів, ресурсів, етапів та термінів їх досягнен-

ня. За умов стратегічного планування комплекс-

ний розвиток спрямований на досягнення голов-

ної мети управління – підвищення рівня та якості 

життя населення відповідної території. 

Екскурс у вітчизняне законодавство зі 

стратегічного планування свідчить про досить 

низький рівень нормативно-правового забезпе-

чення цього процесу, в першу чергу, через від-

сутність закону, який визначає правові, еко-

номічні та організаційні засади формування 

цілісної системи стратегічного планування в 

державі. Усі спроби регламентації процесу досі 

залишаються на стадії законопроектів. Чинні 

нормативно-законодавчі акти та запропоновані 

законопроекти, визначаючи багаторівневу 

ієрархічну систему планування та прогно-

зування в країні, зводять стратегії виключно до 

довгострокових документів та не визнають у 

своєму складі стратегій соціально-

економічного розвитку інших мезосистем, 

відмінних від регіонів, зокрема стратегій ро-

звитку міст, районів, які активно розробляють-

ся в країні останніми роками. Щоправда слід 

відмітити певну хаотичність у вітчизняній 

практиці розробки стратегій на мезорівні. Про 

це свідчить зокрема таке: перші спроби ро-

зробки стратегій виявилися доволі поодиноки-

ми (пілотні проекти стратегій розроблено лише 

у 1997 році для м. Івано-Франківськ та За-

порізької області). Ситуація зі стратегічного 

планування пожвавилась на початку 2000 

років, завдяки активній реалізації програм 

партнерства України з закордонними держава-

ми; як результат на виконання Державної стра-

тегії регіонального розвитку до 2015 року 

регіональні стратегії розвитку розроблено 

усіма регіонами держави, незважаючи на сут-

тєве порушення відведеного на це терміну їх 

підготовки, а також формальний підхід до пла-

нування, свідченням чого є, за підрахунками 

автора, інтегрування стратегічних пріоритетів, 

визначених для мезорівня на макрорівні, у 

регіональні стратегії розвитку лише на 11%. 

Поширюється практика стратегічного пла-

нування і на райони, районні центри, міста, 

субрегіони, агломерації, села.  

Вибірково мезорівень відреагував на 

виклики сучасності: зростання відкритості 
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національної економіки та необхідність подо-

лання наслідків кризового стану. Про це свід-

чать такі результати проведеного автором 

аналізу: 15% областей країни відкоригували 

стратегії економічного та соціального розвит-

ку; 7 регіонів (26%) розробили зовсім нові 

стратегії, ще й на більш віддалену перспекти-

ву, ніж чинна в ті часи Державна стратегія 

регіонального розвитку; решта областей дер-

жави (59%) залишили стратегії без змін. Тим 

самим, частково на мезорівні, починаючи з 

2010 року, закладено основу для зміни ідеї 

планування за принципом «знизу–вверх». Саме 

вона становить базис комплексного підходу до 

організації процесу стратегічного планування 

на мезорівні, що пропонується на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Комплексний підхід до організації процесу стратегічного планування на мезорівні* 
 

* Розроблено автором 

 

В основу комплексного підходу до органі-

зації процесу стратегічного планування на мезо-

рівні покладено принцип всеохопленості різних 

рівнів адміністративно-територіального устрою 

держави стратегічним плануванням та узгодже-

ності стратегій з урахуванням послідовності їх 

розробки. Так, у витоках стратегічного плану-

вання на мезорівні лежить формулювання стра-

тегічної мети та визначення державних пріорите-

тів на національному рівні; далі розробляються 

стратегії на місцевому рівні – у містах, міських 

територіальних громадах, районах, базові поло-

ження яких інтегрують у стратегічний план дій 

регіонального рівня; останні у своїй сукупності 

складають основу загальнорегіональної держав-

ної стратегії соціально-економічного розвитку 

мезосистем. За такого підходу стратегії соціаль-

но-економічного розвитку мезосистем нижчого 

рівня управління виступатимуть як керівництво 

та програма дій уряду відповідних адміністрати-

вно-територіальних утворень на шляху досяг-

нення головної мети управління, для бізнесу та 

громадськості, відповідно, – план / уявлення 

майбутніх перспектив в мезосистемі. Стратегії 

соціально-економічного розвитку мезосистем 

вищого рівня управління – керівництво та про-

грама консолідації зусиль урядів адміністратив-

но-територіальних утворень країни та, відповід-

но, документ, що надає уявлення про перспекти-

ви розвитку мезосистем для потенційних внут-

рішніх інвесторів. Державна стратегія регіональ-

ного розвитку перетворюється в суто деклара-

тивний план для зовнішніх користувачів, які, 

ознайомившись з перспективами господарюван-

ня в регіонах, прийматимуть відповідні інве-

стиційні рішення. 

З урахуванням ідеї цілісності стратегічно-

го планування на мезорівні, на наш погляд, 
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підхід до розробки стратегій соціально-

економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць держави має бути єди-

ним та повинен спиратися на законодавчо за-

кріплену методологію, що визначає сукупність 

правил, які висуваються до суб’єктів планування 

у процесі передбачення майбутнього мезосисте-

ми, та знаходять своє втілення у системі прин-

ципів і логічній послідовності відпрацювання 

процедур цього процесу. 

Враховуючи орієнтацію на сучасні викли-

ки глобалізаційного світу, вітчизняне законодав-

ство, що регламентує питання розробки та 

моніторингу реалізації стратегій, має визначити 

поряд з наявними й такі фундаментальні прин-

ципи стратегічного планування соціально-

економічного розвитку мезосистем: всебічного 

аналізу, що передбачає врахування комплексу 

характеристик поточного стану мезосистеми, 

досягнутих результатів її функціонування (у т.ч. 

порівняно з іншими системами мезорівня й 

національними показниками) та прогнозованих 

тенденцій; адекватності, що передбачає визна-

чення пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку мезосистеми на підставі 

всебічного аналізу існуючої ситуації та 

врахування взаємозалежності між місцевими, 

національними та глобальними проблемами; 

пріоритетності, що передбачає окреслення 3–5 

пріоритетних напрямів, на вирішенні яких мають 

сконцентровуватися увага та ресурси на шляху 

досягнення стратегічної мети соціально-

економічного розвитку мезосистеми; систем-

ності, що базується на поєднанні економічних, 

соціальних та екологічних завдань розвитку ме-

зосистеми; контрольованості, що передбачає на-

явність критеріїв оцінки успішності реалізації 

стратегії соціально-економічного розвитку мезо-

системи. Потребує вдосконалення система стра-

тегічного планування в Україні відповідно до 

загальноприйнятих європейських принципів, 

закладених у Європейській хартії місцевого са-

моврядування, зокрема, групи принципів парт-

нерства, у складі якої, на наш погляд, доцільно 

виділяти такі: залучення громадськості, прозо-

рості, легітимності (консенсусу). 

Основу логічної послідовності 

відпрацювання процедур стратегічного пла-

нування має складати системний методологічний 

прийомом стратегічного управління, що змушує 

при фокусуванні на мезосистемах оцінюючи 

вплив на їх функціонування зовнішнього ото-

чення, вивчати окремі структурні частини систе-

ми, їх взаємозв’язок, визначати роль кожної з 

них в загальному процесі функціонування та ро-

звитку системи та виявляти вплив системи на 

окремі її підсистеми як складові, а також на інші 

системи. Як результат, процес стратегічного 

планування соціально-економічного розвитку 

мезосистем пропонується розглядати у вигляді 

трьох взаємопов’язаних етапів: діагностичний 

аналіз ендогенного та екзогенного середовища, 

етап стратегічного планування та етап реалізації, 

оцінювання та контролю стратегії. Кожен з наве-

дених етапів переслідує виконання певних 

функцій та має кінцевий результат з оглядну на 

специфіку процесно-функціонального підходу до 

стратегічного планування.  

У процесі стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку мезосистем дії 

суб’єктів відносно об’єкта щодо обрання пріори-

тетів, визначення цілей та напрямів соціально-

економічного розвитку адміністративно-

територіальної одиниці з урахуванням базових 

принципів повинні втілюватися в документний 

результат – стратегію. За формою стратегія має 

містити кілька взаємопов’язаних частин. По-

вністю розділяємо позицію працівників націо-

нального інституту стратегічних досліджень [11, 

с. 33-37] з приводу виділення в ній таких складо-

вих: констатуючої частини (в якій має бути пред-

ставлено огляд сучасних тенденцій економічного 

та соціального розвитку території, що втілиться у 

такі складові, як описово-аналітична частина та 

результати SWOT-аналізу), змістової частини (в 

якій описуватимуться стратегічні цілі та опера-

тивні завдання, які будуть зосереджені в розрізі 

стратегічного бачення розвитку мезосистеми та 

стратегічного плану дій), реалізаційної частини 

(вказує на механізми, моніторинг та етапи ре-

алізації стратегії та знаходить втілення у таких 

підрозділах: механізм та процедури реалізації 

стратегії; індикатори успіху). Щоправда увага 

науковців у даному випадку торкалася виключно 

державної стратегії регіонального розвитку, про-

те, на наш погляд, такі складові доречні не лише 

для стратегічного документа загальнорегіональ-

ного розвитку, а й до усіх стратегічних планів 

економічного та соціального розвитку мезоси-

стем. Основу загальної структури документа 

складає гіпотеза спрощення зусиль потенційних 

інвесторів відносно пошуку перспективних місць 

вкладання капіталу з огляду на можливість 

швидше (за наявності відповідного розділу) 

ознайомитися з поточною ситуацією, що склала-

ся, та перспективами розвитку мезосистеми. 

Закономірним етапом розвитку стратегіч-

ного управління на рівні адміністративно-

територіальних одиниць є запровадження су-

часних підходів до моніторингу та оцінювання 

реалізації стратегій. Крім того, це необхідний 

крок для України в контексті її макропріоритетів 

стосовно євроінтеграції, з огляду на необхідність 

не лише планувати майбутні зміни, але й 

здійснювати постійний контроль та оцінку ре-

зультативності їх виконання.  

Вихідним інструментом перевірки вико-

нання стратегій є моніторинг, який варто сприй-

мати як спеціально організовану та постійно 

діючу систему збирання та аналізу статистичної 
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інформації відносно результатів реалізації стра-

тегічних цілей та завдань на шляху досягнення 

стратегічної мети соціально-економічного ро-

звитку мезосистеми з метою своєчасного вияв-

лення проблем та відхилень від намічених ре-

зультатів, внесення необхідних коригувань. На 

підставі показників моніторингу проводиться 

оцінювання – судження про ефект щодо соціаль-

но-економічного розвитку мезосистеми, який має 

місце на підставі дії стратегічного плану та вияв-

ляється шляхом порівняння досягнутого резуль-

тату з окресленими критеріями та понесеними 

витратами на підставі показників моніторингу, 

які знаходять своє відображення у стратегіях.  

Система планування моніторингу та 

оцінювання реалізації стратегій в країні на 

сьогодні є недосконалою, що накладає відбиток 

на результативність стратегічного планування. 

На підставі інформації, що доступна громадсь-

кості та знаходить відображення у розроблених 

регіональних стратегіях неможливо судити про 

ефективність та результативність їх реалізації. За 

такої ситуації лишається вдаватися до такої 

складової оцінювання, як оцінка впливу стра-

тегічних заходів на соціально-економічний ро-

звиток області. Однак і в цьому аспекті відсутній 

єдиний підхід щодо вхідних даних такої складо-

вої моніторингу, як моніторинг соціально-

економічного розвитку. З одного буку, це надає 

самостійності адміністративно-територіальним 

одиницям у виборі показників з огляду на спе-

цифіку соціально-економічних проблем мезоси-

стем та використання різних підходів щодо їх 

розв’язання, з іншого – вказує на неузгодженість 

нормативно-правового забезпечення процесу, 

недосконалість методологічних положень, недо-

тримання принципу цілісності та комплексності. 

Стратегії соціально-економічного розвит-

ку мезосистем в такій частині як «Індикатори 

успіху», на наш погляд, повинні обов’язково 

містити однаковий перелік показників – цільових 

індикаторів оцінки рівня їх соціально-

економічного розвитку, що представляють одну з 

базових складових адміністративного моніторин-

гу – моніторинг соціально-економічних процесів. 

За такого підходу до планування можна говорити 

про комплексне інтегральне оцінювання ре-

алізації стратегій за результатами аналізу 

соціально-економічного розвитку мезосистем на 

базі єдиних дотичних індикаторів успіху у 

напрямі їх руху до стратегічної мети макрорівня. 

Показники за складовою моніторингу реалізації 

програм та проектів є допоміжними та підбира-

ються з урахуванням місцевої специфіки про-

блем і проектного забезпечення стратегій. 

Висновки і перспективи подальших 

дос-ліджень. Результати проведеного до-

слідження дозволяють зробити такі висновки. 

Належна організація процесу стратегічного 

планування в Україні на мезорівні з орієнтацією 

на комплексний підхід, в основу якого покла-

дається ідея всеохопленості різних рівнів 

адміністративно-територіального устрою дер-

жави, вимагає, в першу чергу, врегулювання 

нормативно-правового поля зі стратегічного 

планування в державі, зокрема у напрямі 

визнання серед документів державного стра-

тегічного планування стратегій соціально-

економічного розвитку усіх, без винятку, мезо-

систем, а також встановлення єдиного порядку 

розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

їх реалізації.  Враховуючи орієнтацію на сучасні 

виклики глобалізаційного світу, стратегічне 

планування повинно спиратися на низку фун-

даментальних принципів стратегічного пла-

нування та низку загальноприйнятих європей-

ських принципів, закладених у Європейській 

хартії місцевого самоврядування, які повинні 

знайти регламентацію в нормативно-правовому 

полі держави. Разом з цим стратегічне пла-

нування соціально-економічного розвитку мезо-

системи слід розглядати як впорядковану су-

купність взаємопов’язаних управлінських про-

цесів, реалізація яких через певні функції стра-

тегічного планування, втілюючись у конкретних 

результатах, дозволить суб’єктам стратегічного 

планування опрацювати співставні стратегічні 

плани перспективного соціально-економічного 

розвитку мезосистем. Це, у свою чергу, спро-

стить зусилля потенційних інвесторів у напрямі 

пошуку перспективних місць вкладання капіта-

лу з огляду на можливість швидше ознайомити-

ся з поточною ситуацією, що склалася, та ба-

ченням майбутнього розвитку мезосистеми. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
У статті досліджено світовий досвід формування, впровадження та реалізації механізму державно-

приватного партнерства. Наведено класифікацію країн у залежності від інтенсивності впровадження механі-

зму ДПП. Описано особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства у європейських 

країнах: Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії. Виявлено основні перешкоди на шляху розвитку 

державно-приватного партнерства в європейських країнах та визначено пріоритетні форми і напрями здійс-

нення цієї форми співпраці. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, механізм, світовий досвід, розвиток, приватний 

партнер, держава. 

 

Постановка проблеми. Зростання рівня 

життя населення привело до виникнення нових 

вимог стосовно функціонування соціальної та 

виробничої інфраструктури. Задоволення цих 

вимог потребує значних фінансових можливос-

тей з боку державних і місцевих органів влади, 

які на жаль є обмеженими. А такі інструменти, 

як приватизація об'єктів державної власності та 

зовнішні позики почали втрачати свою ефектив-

ність, оскільки зменшилась кількість об'єктів, які 

можна приватизувати, та суб'єктів, готових за-

ймати кошти. Отже назріла ситуація, коли необ-

хідно шукати та впроваджувати нові інструмен-

ти, здатні забезпечити гідний рівень життя насе-

лення. Одним із перспективних інструментів, 

здатних вирішити це завдання, може стати меха-

нізм державно-приватного партнерства (далі – 

ДПП). Він активно використовується за кордо-

ном, де його застосування привело до реалізації 

великої кількості суспільно значущих проектів, 

які дозволили оцінити позитивні та негативні 

наслідки взаємодії держави та бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Проблема поширення світової практики 

впровадження державно-приватного партнерства 

досліджена в працях багатьох вітчизняних та 

закордонних вчених. Серед зарубіжних вчених 

слід відзначити: В. Варнавського, В. Міхеєва, 

Є. Коровіна, Л. Шарінгера, Є. Бондаренка, 

В. Якуніна, Л. Єфімову, М. Хаммамі та інших. 

Велику увагу поширенню ДПП приділяють й 

вітчизняні вчені, зокрема такі, як: В. Вакуленко, 

О. Соловйова, М. Василенко, П. Яковлєв, 

Б. Винницький, Н. Папп, О. Берданова та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Співпраця державного та 

приватного секторів є рушійною силою соціаль-

но-економічного   розвитку   будь-якої   країни. 
______________ 

© Солодаренко Марина Олександрівна, здобувач ка-

федри економіки та управління національним господарс-

твом, Одеський національний економічний університет, 

тел: 0664007164, e-mail: sma087@mail.ru 

Об'єднання зусиль та ресурсів держави та бізнесу 

дозволяє плідно розв’язувати суспільно значимі 

проблеми та сприяти подальшому розвитку краї-

ни. 

Останнім часом, ця форма співпраці наби-

рає все більшого розмаху у всьому світі. Україні, 

яка перебуває у стані трансформації, необхідно 

опиратися на світовий досвід у сфері державно-

го-приватного партнерства та адаптувати його до 

вітчизняних реалій. Врахування світових тенде-

нцій, вивчення закордонних механізмів, інстру-

ментів та принципів побудови державно-

приватного партнерства дозволить Україні вирі-

шити важливі соціально-економічні проблеми. 

Отже, державно-приватне партнерство є необ-

хідною умовою розвитку ефективної економіки, 

тому вивчення світового досвіду розвитку ДПП 

для впровадження його в Україні є актуальною 

проблемою і зумовлює вибір мети нашого науко-

вого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження зарубіжного досвіду розви-

тку державно-приватного партнерства, виявлен-

ня особливостей його формування та поширення 

у провідних країнах світу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Історія розвитку процесу взаємодії держав-

ного та приватного партнера починається ще в 

давні часи, коли держава передавала свої повно-

важення на виконання певних завдань приватній 

особі за визначену винагороду. Використання 

механізму ДПП у деяких країнах світу налічує 

вже кілька століть. Отже, досвід реалізації прое-

ктів із застосуванням механізму державно-

приватного партнерства працює вже довгий час і 

постійно вдосконалюється. Однак темпи розвит-

ку реалізації проектів ДПП у кожній країні до-

сить різні. Такі країни, як Великобританія, Німе-

ччина , Франція, Іспанія вже досить добре розви-

нули цю сферу і є в ній лідерами, але є і такі кра-

їни, які тільки починають опановувати цей меха-

нізм. 

А. Ренда і Л. Шрефлер у своєму дослі-

дженні «Публічне приватне партнерство: націо-

mailto:sma087@mail.ru
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нальний досвід у Європейському Союзі» пропо-

нують класифікацію, в якій усі країни, в залеж-

ності від інтенсивності впровадження механізмів 

ДПП, розділяють на три групи [1].  

Перша група – «економічно розвинуті кра-

їни», тобто країни, які є лідерами за кількістю 

підписаних контрактів. До цієї групи досліджень 

належать: Великобританія, Німеччина, Франція, 

Ірландія та Італія. Окрім європейських країн, до 

цієї групи можна віднести і неєвропейські, такі, 

як: США, Японію, Сінгапур, Канаду. У вищеза-

значених країнах вже досить чітко сформувалася 

нормативно-правова база, яка дозволяє викорис-

товувати механізм ДПП у багатьох галузях. Зна-

чний досвід використання ДПП дозволив їм сфо-

рмувати чітке бачення сфер, в яких його застосу-

вання буде найбільш ефективним. 

Друга група – «проміжні країни», тобто 

країни, де спостерігається значне поширення 

ДПП, але не в усіх сферах. Обмеженість поши-

рення ДПП в інших сферах пов'язана з недоско-

налістю чинного законодавства та частою змі-

ною поглядів уряду на дію цього механізму. До 

цієї групи належать Іспанія та Португалія. 

Третя – «група країн, що запізнилися» – це 

країни, в яких застосування ДПП перебуває на 

початковій стадії: Люксембург, Греція, Норвегія, 

Бельгія, Швеція. 

Як окрему групу зазначені вище дослідни-

ки пропонують розглядати й «особливу групу», 

тобто країни, що мають різні політичні та еконо-

мічні особливості: країни Центральної та Східної 

Європи. Ці країни належать до особливої групи, 

оскільки для впровадження ДПП уряди стика-

ються зі значною кількістю проблем: відсутність 

кваліфікованих спеціалістів, нерозвиненість рин-

ку капіталу, недостатня аналітична підготовка 

організації проектів та інші. Більшість прикладів 

впровадження ДПП у цих країнах не дали пози-

тивного результату, однак деяким країнам завдя-

ки дотриманню всіх вимог все ж таки вдалось 

реалізувати успішні проекти ДПП.  

На Європейському ринку із застосуванням меха-

нізму державно-приватного партнерства реалізу-

ється значна кількість інвестиційних проектів. 

Розподіл кількості інвестиційних проектів на 

основі ДПП у країнах Європи представлено на 

рис. 1. 

Велика Британія; 

24

Турція; 4

Німеччина; 7

Бельгія; 3Нідерланди; 6
Італія; 4

Ірландія; 3

Франція; 10

Іспанія; 5

Данія; 6

Греція; 7
Австрія; 1 Польша; 2

 
 

Рис.1. Кількість угод ДПП в країнах Європи за 2014 рік* 
* Складено автором за матеріалами [2, с. 4] 

 
Так, у 2014 році, за даними European PPP 

Expertise Centre [2, с. 4] у державах Європейсько-

го Союзу було реалізовано 82 угоди із сукупною 

вартістю 18,7 млрд євро. За кількістю угод та з 

точки зору вартості провідне місце посідає Вели-

ка Британія, на економіку якої припадає 24 угоди 

загальною вартістю 6,6 млрд євро. У 2014 році 

частка Великобританії у загальноєвропейській 

кількості проектів ДПП становила 29,3 %, а за їх 

вартістю – 35,3 %. 

У вартісному вираженні Туреччина була 

другим за величиною ринком (3,5 млрд євро). 

Третім за величиною ринком ДПП в Європі ста-

ла Німеччина (1,5 млрд євро). Що стосується 

кількості угод, то за Великобританією слідувала 

Франція (10 угод), Німеччина та Греція (сiм угод 

у кожної). Наступні результати за кількістю угод 

показали Нідерланди та Данія (шість угод у кож-

ної). Решта країн уклала не більше 5 угод. 

Механізм ДПП застосовується у різних 

сферах. Як свідчить аналіз міжнародної практи-

ки, найпоширенішими сферами застосування 

державно-приватного партнерства є: охорона 

здоров’я, житлово-комунальна сфера; телекому-

нікації; будівництво та утримання автошляхів; 

енергозбереження. На рис. 2 представлено роз-

поділ кількості проектів ДПП за сферами їх за-

стосування в країнах Європи у 2014 році. 
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Транспорт; 23

Охорона здоров'я; 
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Рис. 2. Структура проектів ДПП за сферами в Європі за 2014 рік* 

* Складено автором за матеріалами [2, с. 5] 

 

За підсумками 2014 року за кількістю угод 

на основі ДПП в Європі лідируючу позицію за-

ймає транспортна сфера. За рік у цій сфері було 

укладено 23 угоди вартістю 11,8 млрд євро. Про-

тягом останніх років спостерігається зростання 

кількості проектів у сфері охорони здоров’я, яка 

займає друге місце. Ця сфера була другою і за 

кількістю угод, і за величиною їх вартості: 15 

угод загальною вартістю 2,2 млрд євро. Третє 

місце посідає сфера освіти, в якій кількість угод 

у 2014 році у порівнянні з 2013 роком скороти-

лась на 33% та становила 14 угод. Однак ця сфе-

ра все ж таки зберегла свої позиції. За вартістю 

угод третє місце припадає на сферу навколиш-

нього середовища, в якій також спостерігається 

зниження кількості угод та їх вартості. 

Отже, наведена статистика свідчить про 

те, що на ринку Європи державно-приватне пар-

тнерство розвивається досить активно. 

Далі наведемо приклади впровадження 

ДПП у провідних країнах світу. 

Беззаперечним лідером серед європейсь-

ких країн є Велика Британія. Перший досвід 

впровадження механізму ДПП був зафіксований 

в 1981 році у зв'язку з перебудовою лондонських 

доків. У 1992 році уряд консерваторів під керів-

ництвом прем'єр-міністра Джона Мейджора змі-

нив концепцію управління державною власніс-

тю. Процес приватизації був припинений. Про-

довження активного продажу державної власно-

сті могло обернутися значними ризиками для 

національної безпеки у соціальній, економічній і 

політичній сферах. Однак потреби населення в 

отриманні якісних послуг залишалися високими і 

без залучення приватного сектора їх задоволення 

було під загрозою. Тому був прийнятий закон 

про «приватну фінансову ініціативу» (далі – 

ПФІ), який забезпечив приватним структурам 

більш легке входження в сектор державної соці-

альної та виробничої інфраструктури [4, с. 66]. 

Сутність ПФІ полягала у передачі приватному 

сектору функції фінансування будівництва, екс-

плуатації, реконструкції, управління державними 

об'єктами виробничої та соціальної сфери. У 

1997 році до влади прийшов лейбористський 

уряд Т. Блера, який продовжив розвиток держав-

но-приватного партнерства.  

У 1997 році процедури ПФІ були змінені, 

внаслідок чого виникли нові критерії урядової 

підтримки проектів державно-приватного парт-

нерства. Успішними проектами цього періоду у 

Великобританії стали такі, як створення інтегро-

ваної системи утилізації відходів на острові 

Уайт, громадської бібліотеки у м. Борнмут, шкіл 

в Брижпорті і Дорсеті, будинків перестарілих у 

Сурреі, будівництво будівлі поліції в Ілкестоні, 

північного кільця Бірмінгема і залізничної мере-

жі Кройдона [5].  

У кінці 90-x років у рамках просування ідеї 

«приватної фінансової ініціативи» Держказначейс-

твом країни була створена група з висококваліфі-

кованих службовців (Treasure task force), метою 

якої було надання різносторонньої допомоги мініс-

терствам і відомствам. На основі цієї групи в  

2000 році була сформована спеціальна державно-

приватна компанія Partnerships UK [6, с. 125]. 

Partnerships UK було утворено в якості 

методологічного центру з питань теорії і прак-

тики державно-приватного партнерства при 

Уряді Великобританії та діяло в якості робочо-

го підрозділу міністерства фінансів. Згодом, 

воно було перетворено в спільну державно-

приватну структуру, в якій 51 % став належати 

приватному сектору.  
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Ключовими сферами застосування проек-

тів ПФІ є: освіта та відпочинок, охорона здо-

ров’я, транспорт, заклади закритого типу, гро-

мадські заклади, соціальне житло, комунікації, 

заклади та споруди для міністерства оборони, 

засоби комунікації. 

Цікавим для української практики є досвід 

залучення приватного сектора до проектів ДПП у 

Франції. Ця країна входить до числа лідерів, які 

успішно реалізують механізм ДПП та мають зна-

чні напрацювання взаємодії державного та при-

ватного секторів у сфері інфраструктури. Впер-

ше в країні цей механізм виник у 1552 році при 

спорудженні каналу за концесійним принципом. 

Надалі механізм ДПП розвивається у рамках 

«Співтовариств змішаної економіки» (SEM) і 

концесій. Необхідно підкреслити, що правова 

база була нестабільною і слабкою, оскільки єди-

ного закону, яким би регулювалися всі форми 

ДПП, у Франції не було. Кожна форма регулю-

валася різними нормативно-правовими актами і 

нормами адміністративного та цивільного права. 

Перші законодавчі акти, регулюючі діяльність 

SEM, з'явилися лише в 1960-х роках. Згідно з 

законодавством, у рамках SEM держава і місцева 

влада повинні мати більшу частку, щоб грати в 

них домінуючу роль в управлінні ними. Напри-

клад, закон Франції № 2002-1094 від 29 серпня 

2002 р., відомий як LOPSI, дозволяє приватному 

сектору брати участь у проектуванні, будівницт-

ві, фінансуванні та обслуговуванні об’єктів для 

потреб правосуддя, правоохоронних органів, ар-

мії і міністерства оборони, а постанова уряду 

№ 2003-850 від 4 вересня 2003 р. дозволяє при-

ватному сектору брати участь в аналогічних кон-

трактних схемах, проте в секторі охорони здо-

ров’я. У 2004 році був прийнятий закон про дер-

жавно-приватне партнерство, а вже в 2005 році 

було створено центр розвитку ДПП при мініс-

терстві фінансів. Основною метою центру стало 

сприяння виконавчим органам державної влади – 

ініціаторам проектів ДПП у підготовці та реалі-

зації проектів державно-приватного партнерства 

на всій території Франції [7, c. 78]. 

У 2014 році у Франції було реалізовано 10 

ДПП-проектів . В останні кілька років основни-

ми сферами реалізації проектів ДПП є: будівниц-

тво та обслуговування доріг, а також водопоста-

чання. Нині у рамках ДПП у Франції будуються 

стадіони до ЄВРО-2016 та відповідна інфрастру-

ктура.  

Активно застосовується механізм впрова-

дження й реалізації ДПП, його правові та еконо-

мічні аспекти, концесійні механізми в Італії. В 

цій країні державно-приватне партнерство є од-

ним з найбільш перспективних та ефективних 

інструментів міського і регіонального економіч-

ного та соціального розвитку. Основними сфе-

рами застосування ДПП в Італії є: транспорт, 

лікарні, житлово-комунальна сфера.  

Перше звернення до державно-приватного 

партнерства в Нідерландах відбулося у 1980 ро-

ці, однак як дійовий інструмент розвитку еконо-

міки воно почало активно розвиватися лише у 

1995 році. Цей механізм став альтернативою ме-

ханізму приватизації. Слід відмітити, що держа-

вні установи, відповідальні за поширення меха-

нізму ДПП на практиці виступили проти нього. 

Причиною цьому стала незрозумілість мети та 

наслідків ДПП, відсутність кваліфікованих спе-

ціалістів, обізнаних з питанням ДПП, а також 

впевненість державних службовців у тому, що 

запровадження ДПП призведе до втрати викону-

ваних ними функцій. 

Перші проекти ДПП були пов’язані з буді-

вництвом автодоріг регіонального значення та 

мереж високошвидкісних залізничних доріг. Не-

зважаючи на брак знань та досвіду, всі проекти 

були реалізовані успішно. 

Особливістю державно-приватного парт-

нерства в цій країні є те, що ДПП самостійно 

освоюється регіональними відомствами, які вба-

чають у ньому ефективний інструмент сталого 

економічного розвитку без просування його уря-

дом чи приватним сектором. Крім того, голланд-

ське ДПП відрізняється наявністю стандартних 

контрактів і процедур, швидких та надійних.  

Найпоширенішою формою ДПП у Нідер-

ландах є контракт життєвого циклу, крім нього 

використовуються концесії, проекти комплекс-

ного освоєння територій, альянси тощо. Основ-

ними сферами застосування ДПП є: будівництво 

доріг, охорона здоров’я, освіта, комунальні спо-

руди [8, с. 140]. 

В Іспанії перші проекти ДПП з'явилися в 

середині 1990-х років, хоча схожі форми держа-

вно-приватних угод застосовувалися ще в 1970-

1980-ті роки в рамках будівництва платних авто-

мобільних доріг. Пріоритетним напрямом реалі-

зацій проектів є будівництво залізничних та ав-

томобільних доріг. В інших сферах державно-

приватне партнерство розвивається не досить 

інтенсивно. Причиною цьому є труднощі залу-

чення приватних інвестицій. 

Доступ до міжнародних ринків капіталу 

дуже обмежений у зв'язку з переважанням місце-

вих гравців у фінансовому секторі країни. Крім 

того, існує поширене переконання, що держава 

може завжди втрутитися, здійснити підтримку в 

наданні основних суспільних послуг і уникнути 

провалу проекту. Це укріплює перевагу місцевих 

гравців порівняно з міжнародними, які не чека-

ють вірогідності втручання з боку держави під 

час надання пропозиції. Останні поправки до 

чинного законодавства додали значної гнучкості 

стосовно фінансування і структури проектів [9, с. 

22-23]. 

У Німеччині реалізацію проектів на основі 

ДПП спочатку використовували в кооператив-

ному будівництві. Перші некомерційні будівель-
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ні спільноти були створені на основі приватних 

інвестицій у середині XIX століття. 

ДПП у Німеччині розвивається з  

1990 року. Однак активний розвиток ДПП по-

чався в 2000-х роках. У квітні 2001 року Феде-

ральним канцлером була скликана «робоча 

група Канцлера». У липні 2002 року був ство-

рений Керівний комітет з питань ДПП у дер-

жавному надземному будівництві, що предста-

вив у жовтні 2003 року федеральний експерт-

ний висновок щодо ДПП. У грудні цього ж ро-

ку були розроблені «Практичні рекомендації з 

рамкових умов». У вересні 2005 р. був прийня-

тий і вступив у дію федеральний закон про 

стимулювання ДПП і про поліпшення рамко-

вих нормативних умов. Цей нормативно-

правовий акт спрощує оподатковування проек-

тів ДПП, докладно регулює порядок переходу 

прав власності на майно, регламентує порядок 

створення та діяльності підприємств для реалі-

зації проектів ДПП, у тому числі малих та се-

редніх підприємств. В 2006 році були прийняті 

стандарти з оцінки ефективності ДПП-

проектів. В 2008 році 10 федеральних земель, 

82 муніципалітети та 33 інших органів влади 

схвалили рамкову угоду. 

При цьому варто відзначити, що керівниц-

тво ФРН послідовно проводить курс на підтрим-

ку приватної ініціативи в публічному секторі. 

Стратегічна ціль – значне збільшення частки 

ДПП (до 15–20%) у державних закупівлях (зараз 

близько 4%). 

Що стосується органів регулювання ДПП, 

то в Німеччині в листопаді 2008 року для успіш-

ної реалізації проектів створена консалтингова 

компанія у формі акціонерного товариства ДПП, 

що розташоване в Берліні. Компанія була засно-

вана під егідою Міністерства фінансів та Мініс-

терства транспорту, будівництва і міського роз-

витку. Метою її створення є надання консульта-

цій на користь держави, економіки і суспільства 

у зв'язку з новими формами співробітництва між 

державними і приватними партнерами. На земе-

льному рівні використовуються інститути підт-

римки ДПП, що організовані за принципом ме-

режевої організації, моделлю робочої або опера-

тивної групи та модель рад з підтримки ДПП. 

До особливостей ДПП у Німеччині вар-

то також віднести той факт, що приватизація 

підприємств розглядається як один з механіз-

мів ДПП, тому що в договорі придбання май-

на чітко прописуються завдання, параметри 

роботи для підприємств-власників нових ак-

тивів [10, с. 250-254]. 

Проекти ДПП реалізуються, як правило, у 

сфері спорудження, модернізації або реконстру-

кції різного роду інфраструктурних об'єктів, а 

також інших соціально значимих об'єктів неру-

хомості й наступного управління ними.  

Один із основних напрямів діяльності 

пов’язаний з будівництвом й експлуатацією 

різних об'єктів нерухомого майна, в основно-

му, у сфері освіти, охорони здоров’я , культури 

та спорту, в адміністративній сфері, промисло-

вих територій, рідко – у випадках промислово-

го устаткування тощо. Значну частку також 

займають спільні ДПП-проекти у транспорті, 

сфері комунального обслуговування населення 

і енергетичній сфері. До нових сфер застосу-

вання ДПП останнім часом додалася сфера на-

дання різних «державних послуг», у тому числі 

в області телекомунікацій та інформаційних 

технологій [11, с. 107]. 

Що стосується українського досвіду, то за 

даними Світового банку в Україні протягом 

1990–2014 років було реалізовано лише 58 прое-

ктів, в які інвестовано $14,6 млн, з них близько 

$12 млн – у сферу телекомунікацій [12]. Однак 

наведені дані Світового банку не показують реа-

льного стану розвитку ДПП в Україні. Слід кон-

статувати, що застосування механізму ДПП не 

набуло достатнього поширення в Україні, прик-

лади успішних ДПП-проектів відсутні. 

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. У результаті проведеного дослі-

дження можна зробити висновок, що сьогодні 

державно-приватне партнерство є однією з  най-

більш  ефективних  форм  співробітництва між  

державним  і  приватним  секторами. Ця форма 

співробітництва виникла ще в давні часи та ус-

пішно розвивається до теперішнього часу. Дос-

лідження зарубіжного досвіду показало, що про-

екти, засновані на принципах співпраці держави 

та бізнесу активно формуються та розвиваються 

у всьому світі. Отже, зарубіжні країни накопичи-

ли достатній досвід у сфері формування та по-

ширення державно-приватного партнерства. 

Об’єднання ресурсів і досвіду держави та прива-

тного партнера дозволяє їм вирішувати суспіль-

но значимі завдання. При цьому кожна країна 

використовує свої інструменти поширення та 

розвитку державно-приватного партнерства, а 

отже темпи реалізацій проектів ДПП у кожній 

країні різні. Крім того, ДПП-проекти застосову-

ються урізних сферах економіки, навіть у тих, які 

раніше знаходилися тільки у власності держави. 

Слід відзначити, що в зарубіжній практиці існує 

безліч прикладів успішної взаємодії державного і 

приватного секторів. Такі приклади набирають 

істотних обертів,  їх кількість постійно збільшу-

ється. Врахування напрацьованого зарубіжного 

досвіду у рамках державно-приватного партнер-

ства дозволить нашій державі більш стрімко роз-

виватися в цьому напрямі. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ  

У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 
Розглянуто можливості для зростання та розвитку економіки України, беручи до уваги досвід багатьох 

країн світу, що свідчить, про ефективне поєднання різних інструментів державного регулювання грошово-

кредитної сфери та дає змогу вирішити проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посередників, 

запобігти її переростанню у кризу платоспроможності. Застосовано різні підходи до визначення поняття 

«грошово-кредитна політика» та її ключових цілей. Обґрунтовано, що ефективний розвиток кредитної сис-

теми є вагомим чинником довгострокового економічного зростання. 

Ключові слова: грошово-кредитний механізм, грошово-кредитна політика, державне регулювання, наці-

ональна економіка, кредитна система, економічне зростання. 

 
Постановка проблеми. Ефективна макро-

економічна політика є визначальним чинником 

економічного реформування української держа-

ви. Не менш важливими є питання становлення 

національної системи грошово-кредитних відно-

син у сфері економічного реформування держа-

ви. Їх роль зростає із зростанням фінансового 

сектора, до змін якого особливо чутливі перехід-

ні економіки. Від важливості грошово-кредитної 

політики значною мірою залежить економічне 

зростання України, економіка якої перебуває на 

перехідному етапі. При розробці та реалізації 

грошово-кредитної політики в Україні важливо 

враховувати практику та світовий досвід грошо-

во-кредитного регулювання.  

Досвід багатьох країн світу свідчить про 

те, що ефективне поєднання різних інструментів 

державного регулювання грошово-кредитної 

сфери дає змогу вирішити проблему тимчасової 

нестачі ліквідності фінансових посередників, 

запобігти її переростанню у кризу платоспромо-

жності, а також ефективно використовувати мо-

жливості для зростання та розвитку економіки як 

єдиного цілого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання, які стосуються грошово-кредитного 

механізму у системі державного регулювання 

економіки, висвітлено у працях таких вчених: 

Б. Едвардса, Ж. Матука, Е. Ріда, П. Роуза, 

М. Шульте, К.-Д. Якоба, В. Захарова, О.Лав-

рушина, Г. Панової, В. Лагутіна, А. Мороза, 

М. Савлука, О. Боднара, А. Базилевича та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження особливостей кредитування 

як дійового механізму економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. За умов ринкової економіки грошово-

кредитні системи набувають у суспільному житті  
______________ 

© Труш Іванна Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і аудиту, Львівська державна фінансова академія, м. 

Львів, тел.: 098-489-36-56, e-mail: ivanna_trush@ukr.net 

особливого значення, а грошово-кредитні 

відносини та фінансово-кредитні інститути 

істотно впливають на економічні та соціальні 

процеси у країні. Грошово-кредитна система 

забезпечує ринкову систему механізмами та 

інструментами реалізації її здатності до 

саморегулювання і надає державі можливість 

ефективно впливати на економіку. З грошово-

кредитною системою в ринкових умовах 

стикаються підприємства й великі господарські 

структури, виконавчі та законодавчі органи 

влади і, звичайно, працівники сфери фінансів. 

Сучасний етап розвитку економіки Украї-

ни відбувається за умов фінансово-економічної 

кризи, що висуває нові вимоги до економічної 

політики держави, які полягають у необхідності 

зміщення акцентів із зовнішньої орієнтації еко-

номіки на активізацію та стимулювання розвитку 

внутрішнього ринку. Для цього грошово-

кредитна політика Національного банку України 

(НБУ) як складова економічної політики країни 

покликана забезпечити відповідне монетарне 

підґрунтя для виходу країни з фінансової та еко-

номічної кризи, тобто цінову стабільність, і при-

пинити зростання інфляції у довгостроковому 

періоді. 

До визначення поняття «грошово-кредитна 

політика» застосовують різні підходи, що спри-

чинило існування різних трактувань. Зокрема, 

згідно з Законом України «Про Національний 

банк України», «грошово-кредитна політика — 

комплекс заходів у сфері грошового обігу та 

кредиту, направлених на регулювання економіч-

ного зростання, стримування інфляції та забезпе-

чення стабільності грошової одиниці України, 

забезпечення зайнятості населення та вирівню-

вання платіжного балансу» [1]. 

Відповідно до визначення Е. Дж. Долана, 

«це поняття охоплює всі дії уряду, що впливають 

на кількість грошей, які перебувають в обігу» [6], 

тобто грошово-кредитна політика є комплексом 

заходів регулятивного впливу, спрямованих на 

mailto:ivanna_trush@ukr.net
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зміну грошової маси в обігу, покликана безпосе-

редньо впливати на ліквідність банківської сис-

теми і на ділову активність. 

Інші автори трактують грошово-кредитну 

політику як один з двох головних засобів, з до-

помогою якого органи влади в ринковій еконо-

міці регулярно впливають на темпи і напрями 

загального економічного зростання, включаючи 

не лише обсяг валового продукту і зайнятість, а й 

загальний рівень зростання чи падіння цін [8]. 

Узагальнивши визначення багатьох уче-

них, маємо підставу стверджувати, що грошово-

кредитна політика – це сукупність заходів у сфе-

рі грошового обігу і кредитних відносин, які 

провадить держава з метою регулювання інфля-

ції, забезпечення зайнятості і збалансування пла-

тіжного балансу. Зміст грошово-кредитної полі-

тики визначають вищі законодавчі органи країни 

та реалізують її центральні банки разом з мініс-

терством фінансів. 

Найбільш повним і точним визначенням 

грошово-кредитної політики є її трактування як 

комплексу взаємопов’язаних, спрямованих на 

досягнення конкретних цілей заходів з регулю-

вання грошового ринку, що їх провадить держава 

через свій центральний банк.  

Грошово-кредитна політика є складовою 

системи загальнодержавної економічної політи-

ки, а політика у сфері грошового обігу та креди-

ту має велике значення для кожної країни, оскі-

льки шляхом регулювання грошової маси забез-

печує ефективне функціонування економіки.  

Ключові цілі грошово-кредитної політики: 

цінова стабільність, стабільність обмінного кур-

су, зростання національного виробництва, збала-

нсування платіжного балансу, забезпечення за-

йнятості, зростання добробуту населення. 

Грошово-кредитна політика (монетарна 

політика) – один з видів макроекономічної полі-

тики, сукупність заходів, з допомогою яких дер-

жава впливає на стан грошового обігу і кредит-

ної сфери з метою контролювання і регулювання 

пропозиції грошей, відсоткових ставок, ринків 

капіталу тощо. Крім того, грошово-кредитна по-

літика є політикою у сфері управління кількістю 

грошей в обігу. Грошова маса змінюється в ре-

зультаті операцій центрального банку, комерцій-

них банків і рішень суб’єктів фізичного (вироб-

ничого) сектора економіки [11]. 

Отже, стратегія грошово-кредитної полі-

тики виражається в двох категоріях кількісних 

цілей, а саме: кількості грошей в обігу і обсягах 

кредитів.  

Виходячи з цього і враховуючи стан гос-

подарської кон’юнктури, центральний банк може 

реалізовувати два основних типи грошово-

кредитної політики, які впливають на динаміку 

грошової маси по-різному. 

Національний банк України, провадячи 

певну грошово-кредитну політику, впливає на 

стан функціонування об’єктів регулювання і, 

відповідно, на перебіг економічних процесів. 

Ефективність цієї політики значною мірою зале-

жить від ринкового середовища, яке дає змогу 

реалізовувати потенціал монетарних методів 

впливу на економіку [5]. 

На характер проведення національної гро-

шово-кредитної політики також безпосередньо 

впливає фінансова глобалізація, зокрема за таки-

ми напрямами: 

1. На мету грошово-кредитної політики. 

а) обмежуючи кількість цілей, яких можна 

досягати заходами грошово-кредитної політики. 

Як відомо, за повної мобільності капіталу одно-

часно провадити незалежну грошово-кредитну 

політику і підтримувати режим фіксованого ва-

лютного курсу неможливо;  

б) фінансова глобалізація впливає на темп 

інфляції в національній економіці, діючи на кін-

цеву мету грошово-кредитної політики. Найоче-

виднішим каналом впливу є посилення міжнаро-

дної конкуренції. 

Зміни в ціновій динаміці, що відбувають-

ся під впливом глобалізації, вимагають змін на-

ціональної грошово-кредитної політики. Зовні-

шній тиск на рівень цін у напрямі стримування 

його зростання полегшує завдання національної 

антиінфляційної економічної політики. Напри-

клад, К. Рогофф вважає, що за умов глобалізації 

зобов’язання центрального банку щодо підтри-

мання низької інфляції є більш надійними. Ч. 

Бін доводить, що під впливом глобалізації зни-

жується реакція внутрішньої інфляції на різни-

цю між фактичним і потенційним випуском 

усередині країни, тоді як зростає її реакція на 

цю різницю в масштабах світової економіки і 

національна грошово-кредитна політика мен-

шою мірою може впливати на інфляцію. Отже, 

країнам з краще розвиненою грошово-

кредитною сферою легше боротися з інфляцією, 

тоді як країни з гірш розвиненою грошово-

кредитною сферою можуть зазнати значних 

втрат зі зниженням інфляції [3]. 

2. Під впливом тенденцій фінансової гло-

балізації відбуваються поступові зміни в інстру-

ментарії грошово-кредитної політики. Більшість 

країн відмовляється від прямих заходів грошово-

кредитної політики.  

3. Відбуваються зміни впливу грошово-

кредитної політики на економіку, які полягають 

у зниженні ролі каналу, пов'язаного з відсотко-

вою ставкою, через процес вирівнювання відсот-

кових ставок між країнами і більшу їх залежність 

від ситуації на світовому ринку, ніж усередині 

країни. Однак М. Гудмундссон уточнює, що ви-

сновок про меншу ефективність каналу, 

пов’язаного з відсотковою ставкою, стосується 

країн з недостатньо розвиненими ринками облі-

гацій, тоді як з розвитком цих ринків значущість 

даного каналу зростає. 



Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

99 

Отже, із зростанням відкритості націона-

льної економіки теоретично має посилюватися 

значущість каналу грошово-кредитної політики, 

пов’язаного з валютним курсом. Зміни у відсот-

ковій політиці центрального банку впливають на 

валютний курс, але за умов фінансової глобалі-

зації кількість факторів, які впливають на валют-

ний курс, істотно зростає, і багато дослідників 

починають розглядати його як ціну активу. Пос-

лаблюється вплив кредитного каналу. Особливо 

це стосується тих банків, які мають доступ до 

фінансування з-за кордону, передусім дочірних 

банків великих транснаціональних банківських 

груп [3]. 

Перехідна економіка потребує грошово-

кредитної системи, яка забезпечує розвиток рин-

кової економіки, ефективність виробництва та 

залучення національної економіки до міжнарод-

ного поділу праці. Вирішення цих завдань вима-

гає трансформації чинних і створення нових 

елементів і структур грошово-кредитних систем. 

Нових форм та якості набуває грошово-кредитна 

політика держави, спрямована передусім на за-

безпечення фінансової стабільності через вико-

ристання непрямих методів регулювання. 

В Україні за умов становлення нових еко-

номічних відносин, трансформації економічних і 

соціальних процесів, формування та розвитку 

фінансової, банківської і валютної систем набула 

винятково важливого значення грошово-

кредитна політика, яка втілюється в життя зок-

рема за допомоги механізмів макроекономічного 

регулювання. Відповідно центральний банк як 

головний орган державного регулювання в ме-

жах своїх повноважень здійснює комплекс взає-

мопов’язаних заходів, спрямованих на досягнен-

ня цілей монетарної політики, забезпечення ці-

нової стабільності та припинення зростання ін-

фляції в довгостроковому періоді. 

Стабільне економічне зростання на основі 

розширеного відтворення потребує активізації 

кредитної діяльності банків, нарощування ресур-

сів, а також удосконалення структури банків і 

залучення різних видів депозитів. Актуальною 

залишається і розробка нових ефективних ін-

струментів для управління ліквідністю банківсь-

кої системи, пожвавлення її ділової активності на 

депозитному та кредитному ринках. Cеред фі-

нансових аналітиків немає одностайності щодо 

використання тих чи інших індикаторів, оскільки 

вони по-різному впливають на економічні проце-

си та на фінансову систему. 

Тому для забезпечення стабільного еконо-

мічного зростання в Україні необхідно мобілізу-

вати усі можливі чинники впливу на цей процес. 

Територія та природні ресурси країни належать 

до екзогенних чинників, тобто таких, що існують 

об'єктивно і значною мірою не залежать від зу-

силь людини. Важливим ендогенним чинником 

економічного зростання є накопичення частини 

виробленого в країні суспільного продукту, яке 

призводить до збільшення капіталу. Сполучними 

ланками у цьому процесі слугують кредитні від-

носини. Також кредитні відносини опосередко-

вують рух суспільного капіталу, глибоко прони-

кають в усі фази суспільного відтворення, у сис-

тему виробництва та споживання, охоплюють всі 

рівні економіки. 

До чинників економічного зростання краї-

ни належить: територія, природні ресурси, нако-

пичення та інвестиції, народонаселення, науково-

технічний прогрес. 

Кредити є невід’ємною складовою еконо-

мічної системи України, а сфера кредитування 

безпосередньо пов’язана з потребами розвитку 

національного виробництва. Кредитні відносини 

спроможні сприяти подоланню економічної кри-

зи в Україні і економічному зростанню, забезпе-

чити розвиток вітчизняного товарного вироб-

ництва. 

Економічне зростання можна визначити як 

кількісне збільшення та якісне вдосконалення за 

певний період результатів виробництва (товарів, 

послуг) і його основних факторів, тобто збіль-

шення обсягів товарів і послуг, створених за цей 

період. Головною метою економічного зростання 

є збільшення обсягів економічних благ, що спри-

яє поліпшенню життя населення, створенню ста-

більної сприятливої соціально-політичної ситуа-

ції в країні, підвищенню її міжнародного автори-

тету. 

Водночас кредит, саме як чинник економі-

чного зростання, досліджений недостатньо. Вра-

ховуючи кредитний характер сучасного ринково-

го господарства та особливості ринкової еконо-

міки, необхідно ширше використовувати потен-

ціал кредиту, кредитні технології для пожвав-

лення та підтримки сучасного економічного зро-

стання, зважаючи на низький інвестиційний рей-

тинг України, недостатній рівень розвитку ринку 

цінних паперів, обмежені можливості підпри-

ємств щодо самофінансування. Важливою умо-

вою забезпечення стабільного економічного зро-

стання є здатність кредитного ринку ефективно 

розподіляти фінансові ресурси між потенційни-

ми позичальниками відповідно до потреб фінан-

сування економіки [7]. 

Кредит виступає в формі капіталу, нагро-

маджень, які акумулюються банком через депо-

зитні відносини. Капітал інвестується в різні га-

лузі та сфери економіки, що забезпечує сектори 

економіки фінансовими ресурсами, які викорис-

товуються для:  

- збільшення обсягу використовуваних 

виробничих ресурсів; 

- поліпшення якості використовуваних 

ресурсів;  

- удосконалення організації та технології 

виробництва.   
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У підсумку перелічене допоможе підви-

щити ефективність підприємства та отримати 

максимальний дохід як кредитору, так і позича-

льнику.  

Кредит може бути використаний як для 

екстенсивного (кількісне збільшення факторів 

виробництва), так і для інтенсивного зростання 

(якісне поліпшення всіх факторів вироб- 

ництва) [2]. 

Економічне зростання – це складний про-

цес, тому для отримання гарантованого і бажано-

го результату держава повинна виробити чіткий 

план розвитку, врахувати усі чинники цього про-

цесу. 

Загальновідомими чинниками економічно-

го зростання є: розвиток промисловості, інвесту-

вання, нагромадження, науково-технічний про-

гресс, освіта, кредитування.  

Зростання економіки не в останню чергу 

залежить від інноваційної діяльності, розвитку 

промисловості,  що потребує великих обсягів 

кредитних ресурсів.  

Використання кредиту уможливлюється 

завдяки перетворенню позичкового капіталу. 

Зростання обсягів залучених до банківської сис-

теми коштів від населення і суб’єктів господа-

рювання зі зниженням відсоткових ставок банків 

за позиками дає можливість збільшити обсяги 

кредитних вкладень у розвиток продуктивних 

сил країни. Здатність кредитного ринку ефектив-

но розподіляти фінансові ресурси між потенцій-

ними позичальниками відповідно до потреб фі-

нансування економіки – важлива умова забезпе-

чення стабільного економічного зростання [4]. 

Кредитування як дійовий механізм еконо-

мічного зростання ефективно впливає на функці-

онування  всіх економічних інститутів (домогос-

подарств, підприємств, держави та ін.). Кредити 

домогосподарствам сприяють більш повному 

задоволенню потреб фізичних осіб, породжують 

нові потреби, які безпосередньо впливають на 

зростання суспільного виробництва товарів і по-

слуг, що у свою чергу, сприяє збільшенню ВВП, 

і, як наслідок, економічному зростанню країни.  

Активними користувачами кредитів за ри-

нкових умов є підприємства, оскільки власних 

оборотних коштів для провадження діяльності їм 

не вистачає. Для підприємств кредитування є 

джерелом зростання позичкового капіталу і, від-

повідно, рентабельності, джерелом оновлення 

основних засобів. 

Важливим елементом кредитних відносин 

є банківська система, що забезпечує кругообіг 

коштів. Для ефективного використання потенці-

алу кредиту комерційні банки повинні максимі-

зувати свою ресурсну базу та розширювати мож-

ливості маневрування власними ресурсами, а 

саме: провадити роз’яснювальну роботу серед 

населення; надавати пільги постійним клієнтам; 

залучати висококваліфікованих спеціалістів; 

прискіпливо перевіряти кредитоспроможність 

позичальників з метою зменшення ризику бан-

ківських операцій та обсягів сумнівних боргів. 

Враховуючи кредитний характер сучасних 

грошей, кредит відіграє важливу роль у проце-

сах, які відбуваються в реальному секторі еконо-

міки. Водночас, використання кредиту відрізня-

ється різноманітністю сфер і напрямів застосу-

вання. Кредит забезпечує: фінансування інвести-

цій для технічного переоснащення та технологі-

чного оновлення чинних підприємств; створення 

нових підприємств на інноваційній основі; спо-

живче кредитування для підвищення добробуту 

населення; можливість  державного регулювання 

економіки.  

Створення ринкового інституційного сере-

довища, зміни форм власності, структурна пере-

будова виробництва, збільшення обсягів товарів і 

послуг потребують значних фінансових ресурсів, 

забезпечити їх спроможна лише банківська сис-

тема, яка акумулює кошти і надає їх у формі кре-

диту, що дає змогу отримати прибуток як креди-

тору, так і позичальнику. Водночас на мікрорівні 

це дає змогу підвищити ефективність діяльності 

суб’єктів господарювання, а також економічне 

зростання на макрорівні. Ринкові засади функці-

онування економіки суттєво розширюють сферу 

кредитних відносин, а відновлення дієвості ос-

новних принципів кредитування, які не викону-

валися повною мірою за планово-

адміністративної економіки, робить кредит дійо-

вим засобом контролю ефективності втілюваних 

проектів.  

Протягом останніх років одним з найва-

жливіших довгострокових завдань економічної 

політики уряду України є стимулювання еко-

номічного зростання, утримання його темпів 

на стабільному та оптимальному рівні. Вико-

нання цього завдання потребує значних обсягів 

фінансових ресурсів. Україні як державі з ни-

зьким інвестиційним рейтингом найближчим 

часом очікувати припливу іноземних інвести-

цій у необхідних розмірах не доводиться. Тому 

увагу слід зосередити на ефективному викори-

станні внутрішніх ресурсів, насамперед потен-

ціалу кредиту, кредитних відносин і кредитних 

технологій. 

Розвиток виробництва та й соціально-

економічний розвиток України загалом повністю 

залежать від стану кредитної системи. Збільшен-

ня обсягів виробництва зменшує соціально-

економічне напруження і, навпаки, зменшення 

обсягів призводить до посилення напруги, що 

супроводжується труднощами з реалізацією 

створеного продукту, погіршення фінансового 

стану підприємств, зумовлює неплатежі, поро-

джує негативні явища в грошово-кредитних від-

носинах [12]. 

Кредитні відносини характерні для усіх 

етапів суспільного відтворення, а кредит є ваго-
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мим чинником розвитку та зростання економіки, 

сприяючи підвищенню ефективності розширено-

го відтворення, повнішому задоволенню потреб 

суспільства у фінансових ресурсах, забезпечую-

чи доступність вільних ресурсів.  

Як свідчить міжнародний досвід, з метою 

забезпечення розвитку національного господарс-

тва, поліпшення соціального захисту та добробу-

ту громадян необхідно повноцінно використову-

вати кредитні важелі впливу на перебіг економі-

чних процесів як на макро-, так і на мікроеконо-

мічному рівнях [9]. 

Як правило, висвітлюються два основних 

канали, через які кредитна система може вплива-

ти на економічне зростання: нагромадження ка-

піталу і технологічні інновації.  

Кредитна система впливає на нагрома-

дження капіталу шляхом зміни норми заоща-

джень або за рахунок перерозподілу заощаджень 

між виробниками  технологій. Мобілізуючи зао-

щадження на окремих особах та трансформуючи 

їх у позичковий капітал, кредитна система забез-

печує більш ефективний розподіл ресурсів і 

сприяє запровадженню технологічних інновацій, 

зменшенню операційних витрат. Зниження опе-

раційних витрат своєю чергою уможливлює пог-

либлення спеціалізації праці, яка за словами А. 

Сміта, є основою зростання продуктивності [10]. 

Загалом кредитна система, реалізуючи креди-

тні відносини, забезпечує завершальний перерозпо-

діл національного доходу і ВВП. Вона сприяє адек-

ватному розподілу ресурсів між галузями, між виро-

бничою і невиробничою сферами, а також між підп-

риємствами. Це, у свою чергу, спричиняє структурні 

зміни в економіці і вирівнювання різних норм при-

бутку із середнім його значенням. 

Управління процесом переміщення ресур-

сів здійснюється завдяки тому, що через кредит-

ну систему відбувається державне регулювання 

економіки, насамперед у таких важливих напря-

мах, як регулювання грошового обігу, удоскона-

лення системи розрахунків, регулювання фінан-

сового ринку [9]. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Отже, ефективний розвиток кредитної 

системи є вагомим чинником довгострокового 

економічного зростання. Однак для того, щоб 

кредит став ефективним важелем забезпечення 

зростання економіки, в Україні необхідно прове-

сти низку заходів, спрямованих на поліпшення 

якості реалізації функцій кредитної системи та 

зміцнення її стимулюючого впливу. 

Щоб виробити ефективну стратегію гро-

шово-кредитної політики, слід передусім адеква-

тно оцінити стан економіки; розвиненість бан-

ківської системи і фондового ринку; інституцій-

не забезпечення монетарної політики; розвине-

ність інструментів монетарної політики; харак-

тер взаємозалежності макроекономічних і моне-

тарних показників. Слід також враховувати осо-

бливості чинного законодавства і не намагатися 

змінити його лише з метою ефективного запро-

вадження стратегії, оскільки, як свідчить практи-

ка, в Україні законодавчі зміни – це дуже склад-

ний, занадто політизований, тривалий процес, 

наслідки якого можуть суперечити очікуванням. 

Зі світового досвіду відомо, що більшість питань, 

пов’язаних із монетарною стратегією, можна 

врегулювати нормативно-правовими актами і 

неформальними угодами, тому Національному 

банку та Уряду України слід частіше вдаватися 

саме до цих методів. 
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Розділ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

УДК 338.1 

 

Адам В.І., Калиніч В.Є. 
 

МОДАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  

ПІДПРИЄМСТВА, РЕГІОНУ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У статті конкурентоспроможність розглянута як стратегічна категорія;  її модальність запропоно-

вано охарактеризувати як системну складову управління конкурентоспроможністю, відповідальну за спосіб 

оцінки конкурентоспроможності та прийняття управлінських рішень, що базуються на потенційних варіан-

тах поведінки економічної системи у майбутньому. Виділені такі види модальності конкурентоспроможнос-

ті, як дебітивна, потенційна, гіпотетична,  імперативна, інтенціональна та оптативна. Показано зв'язок 

модальності з елементами системи управління конкурентоспроможністю. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління, система, модальність, суб’єктивізм, елемент, 

зв'язок, аналіз. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція Украї-

ни у світове економічне товариство викликає 

появу нових можливостей та загроз, що обумов-

лює необхідність посилення уваги до питань 

конкурентоспроможності, її теоретичної сутності 

та практичних важелів побудови. При цьому 

конкурентоспроможність з категорії бажаного 

переходить до категорії реального за умови 

створення адекватної системи управління нею на 

всіх щаблях економічної діяльності. Виходячи з 

того, що управління в цілому є суб’єктно-

об’єктним явищем, управління конкурентоспро-

можністю є результатом стратегічного бачення 

управлінців майбутнього стану економіки та 

стратегічного аналізу потенціалу розвитку еко-

номічної системи. Це обумовлює доцільність 

дослідження змісту модальності управління кон-

курентоспроможністю, що дозволяє об’єктивно 

здійснювати позиціювання економічного гравця 

на полі конкуренції та оцінювати сценарії його 

імовірної поведінки у перспективі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці управління конкурентоспромож-

ністю приділяє увагу широке коло дослідників, 

серед яких В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, 

О.Є. Кузьмін, Н.Н. Лепа та ін. Панівні позиції 

займає процесно-функціональний підхід: управ-

ління конкурентоспроможністю розглядається як 

процес реалізації певної сукупності управлінсь-

ких функцій – цілепокладання, планування, ор-

ганізації, мотивації та контролю діяльності щодо  
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формування конкурентних переваг та забезпе-

чення життєдіяльності підприємства як суб’єкта 

економічної діяльності[5]. Н. Кубіній надає хара-

ктеристику особливостей функцій стратегічного 

управління інноваційним потенціалом як осно-

вою конкурентоспроможності на рівні держави: 

«У функціях знаходять відображення суть 

об’єкта, його призначення… Функції виступають 

соціально, технологічно та економічно значущи-

ми контентами стратегічного управління. Це 

означає, що їх неадекватне наповнення чи поми-

лкове спрямування може призвести до негатив-

них наслідків у суспільстві, сформувати модель 

інноваційного розвитку національної економіки, 

яка орієнтована, наприклад, лише на реалізацію 

військового догмату і побудову економіки, що 

базується на військово-промисловому комплексі. 

Функції стратегічного управління за змістом є 

динамічними, їх спрямованість та завдання зале-

жать від рівня розвитку держави та її національ-

ної економіки, від стану та структури національ-

ного господарства, від етапу економічного роз-

витку держави, від її загальної стратегії і т.д. 

Функції стратегічного управління інноваційним 

потенціалом національної економіки повинні 

мати системний характер, вони як за внутрішнім 

складом є системним комплексом дій, так і за 

логікою взаємодії з іншими функціями»[3]. 

О.Кузьмін та його однодумці описують алгоритм 

циклічного процесу управління конкурентосп-

роможністю з певним набором функцій, характе-

рних для кожного з етапів[4]. В. Мікловда, 

С. Мошак та інші автори вважають, що центр 

управління конкурентоспроможністю знаходить-

ся в межах системи управління інноваційним 

потенціалом, при цьому автори роблять наголос 

на обструкціях його розвитку: «По-перше, в кра-

їні не створена ефективно функціонуюча націо-

нальна інноваційна система, невід’ємним елеме-

mailto:vladislav.adam@gmail.com
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нтом якої будуть регіональні системи… Не сфо-

рмований ланцюг інноваційної діяльності з точки 

зору взаємодії між генераторами нових знань, 

владою, реальним сектором, який забезпечує пе-

ретворення ідей на інновації, та фінансовими 

установами, зацікавленими у здійсненні інвести-

цій в інноваційну економіку... По-друге, внаслі-

док відсутності належного фінансування зв’язки 

науковців із зарубіжними науково-

інноваційними та освітніми центрами не відпові-

дають сучасним вимогам… По-третє, відсутні 

важелі мотивації підприємств з упровадження 

інноваційних технологій або продуктів у практи-

чну діяльність. Крім того, підприємства не роз-

вивають дослідницьку базу, купуючи головним 

чином зарубіжні розробки, посилаючись на еко-

номічну доцільність та їх кращу якість. Іншою 

причиною визначено відсутність системи управ-

ління ризиками як на рівні держави, регіону, так 

і в межах більшості підприємств»[6]. Заслуговує 

уваги також підхід Н. Кубіній, яка вважає, що 

управління конкурентоспроможністю базується 

на управлінні інноваціями і пропонує в економі-

чних стратегіях управління конкурентоспромож-

ністю використовувати метод «Зірки інновацій 

Олександра Македонського», яка забезпечила 

конкурентоспроможність його армії[2]. 

Разом з тим, неможливо не відмітити, що 

поза увагою дослідників знаходиться сутність 

конкурентоспроможності як відносної, оціночної 

категорії, що обумовлює специфічність її аналізу 

та планування. 

Формулювання цілей статті. Метою даної 

роботи є виявлення сутності модальності конкуре-

нтоспроможності та  управління нею, яка дозволяє 

враховувати суб’єктивність у процесі прийняття 

управлінських рішень і стратегічному аналізі. 

Для досягнення мети вирішені такі за-

вдання. 1. Розкрито змістовне наповнення мода-

льності конкурентоспроможності. 2. Наведена 

характеристика видів модальності конкурентос-

проможності економічного гравця та окреслений 

їх зв'язок з елементами системи управління кон-

курентоспроможністю.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Конкурентоспроможність як оціночна кате-

горія містить об’єктивну та суб’єктивну складо-

ві. Об’єктивний компонент конкурентоспромож-

ності являє собою характеристику фізичного 

стану базису економічної системи. Суб’єктивна 

складова конкурентоспроможності базується на 

модальності управління як способу, шляху, під-

ходу, обраного управляючою системою у процесі 

оцінки конкурентоспроможності та вибору шля-

хів її посилення (поняття модальності походить 

від лат. «modus», тобто спосіб, образ). У теорії 

конкурентоспроможності пропонуємо модаль-

ність останньої визначати як сукупність відносин 

та дій, які базуються на предикаті  «могти». При 

цьому враховано, що предикатом є вираз, який 

визначає будь-яку якість або відношення. 

У зв’язку з тим, що конкурентоспромо-

жність розглянута як стратегічна категорія, її 

модальність запропоновано охарактеризувати 

як системну складову управління конкуренто-

спроможністю, відповідальну за спосіб оцінки 

конкурентоспроможності та прийнятих 

управлінських рішень, що базуються на поте-

нційних варіантах поведінки економічної сис-

теми у майбутньому.  

Модальність конкурентоспроможності по-

діляється на дебітивну, потенційну, гіпотетичну, 

імперативну інтенціональну та оптативну 

(рис.1.). 

 

 
 

Рис. 1. Модальність конкурентоспроможності економічної системи* 

* Розроблено авторами 
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Дебітивна модальність конкурентоспромож-

ності представляє собою необхідність економічної 

системи розвиватися, вдосконалюватися, що є умо-

вою забезпечення стратегічної конкурентоспромо-

жності. Лише за умови розвитку економічна систе-

ма набуває унікальних якостей, які повинні відріз-

няти її від інших аналогічних систем. 

Потенційна модальність конкурентоспро-

можності базується на потенційному підході до її 

визначення. Потенційний підхід пропонує розг-

лядати здатності та можливості економічної сис-

теми до розвитку та участі у конкуренції. Здат-

ності характеризують внутрішнє середовище 

економічного гравця, а можливості пов’язані го-

ловним чином із зовнішнім оточенням. 

Гіпотетична модальність конкурентоспро-

можності визначає імовірні шляхи розвитку еко-

номічної системи, стохастичність її поведінки та 

багатоваріантність сценаріїв набуття економіч-

ним діячем конкурентних переваг. 

Імперативна модальність відображає сис-

тему важелів управління конкурентоспроможніс-

тю, які спонукають систему до розвитку та подо-

лання обструкцій. 

Інтенціональна модальність виникає у кон-

тексті стратегії розвитку економічної системи і пе-

редбачає сукупність намірів управління про шляхи 

та варіанти взаємодії економічної системи з її внут-

рішніми складовими та зовнішнім оточенням. 

Оптативна модальність виражає оцінку 

бажаного стану економічної системи у майбут-

ньому і пов’язана зі стратегічним плануванням 

та контролінгом. 

На основі підходу модальності управління 

конкурентоспроможністю визначено як систему дій 

управлінської підсистеми, що спрямовані на розви-

ток економічного суб’єкта,  який (розвиток) базуєть-

ся на активізації  наявних та прихованих можливос-

тей і здатностей в умовах імовірності поведінки гра-

вця та викликів його оточення. Управлінська підсис-

тема застосовує коло спонукальних, мотивуючих до 

розвитку важелів, що реалізують коло намірів 

управляючої підсистеми в окресленому нею полі 

бажаності стану економіки у майбутньому. 

Модальність управління конкурентоспро-

можністю реалізується у процесі функціонування 

всіх елементів системи управління, запропонова-

них на рис. 2. 

 
Рис. 2. Система управління конкурентоспроможністю на засадах модальності* 

 

* Розроблено авторами 
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Система управління конкурентоспромож-

ністю включає наступні підсистеми: 

1. В якості об’єкта управління виділено 

потенціал економічної особи, який слугує ос-

новою подальшого розвитку та отримання 

конкурентних переваг. Слабкі інноваційний, 

людський та інвестиційний потенціали потре-

бують акцентів управління у їх посиленні. 

Якщо діловий гравець вже має відповідний 

потенціал, управляюча підсистема орієнтова-

на на пошук шляхів його посилення. Ця різ-

ниця у рівні потенціалу обумовлює вибір різ-

них методів мотивації, типів та видів управ-

ління, різних управлінських рішень стосовно 

різних сценаріїв поведінки економічної сис-

теми. Якщо потенціал є достатньо потужним, 

стратегічні рішення спрямовані, як правило, 

на формування системного впливу на повніше 

середовище. Стратегія підприємства, регіону 

або країни спрямована на отримання додатко-

вих бонусів, що може дати оточення. У випа-

дку слабкого потенціалу управляюча система 

має додаткові завдання, які полягають у вирі-

шенні проблем формування структури, інсти-

туційної бази, системи мотивації, що забезпе-

чать створення потенційних сил розвитку 

економіки. Таким чином, стратегія виступає 

наступним елементом системи управління 

конкурентоспроможністю. 

2. Стратегія формування конкурентних 

переваг являє собою сукупність імперативів, на 

яких базується стратегічний аналіз та стратегічне 

планування, визначається політика підприємства, 

регіону чи країни стосовно формування внутрі-

шнього середовища та взаємодії з зовнішнім 

оточенням. Основним імперативом стратегії 

суб’єкта економічних дій в умовах його слабкого 

потенціалу є імператив накопичення потенцій-

них сил. Основним імперативом стратегії з по-

тужним потенціалом є визначення та реалізація 

таких напрямів розвитку, які відсутні у інших 

гравців. Успішність стратегії визначається орга-

нізаційним фактором, який представлено насту-

пним елементом системи управління конкурен-

тоспроможністю. 

3. Організаційний фреймінг економічної 

системи включає широке коло питань, серед 

яких комунікаційна підсистема, вибір форми ор-

ганізації (ієрархічної або адаптивної), доціль-

ність певного рівня диверсифікації діяльності 

економічного суб’єкта. Якщо при завданні фор-

мування потенціалу можливо застосовувати іє-

рархічну систему, яка забезпечує централізацію 

управління та надає можливість застосування 

достатньо жорстких методів контролю, то при  

наявності умов подальшого розвитку доцільно 

застосовувати гнучкі структури, які здатні швид-

ко змінюватися та пристосовуватися до потреб 

зовнішнього оточення. Організаційна структура 

суттєвим чином залежить від типу управління, 

обраного керівництвом суб’єкта конкуренції, 

тому тип управління представлено як наступний 

елемент системи управління. 

4. Тип управління. Конкурентоспромож-

ність буде ілюзорною при застосуванні бюрокра-

тичного типу управління. 

5. Тактика представляє собою той чи ін-

ший спосіб реалізації стратегії у певних умовах 

часу та простору. При однаковій стратегії розвит-

ку набір дій тактики може суттєвим чином відріз-

нятися. Наприклад, стратегія мінімізації витрат 

може реалізовуватися через тактику посилення 

жорсткості політики оплати праці або, навпаки, за 

рахунок посилення матеріальної мотивації за еко-

номію матеріальних та фінансових ресурсів еко-

номічного суб’єкта. Тактика повинна сприяти ви-

конанню двох завдань. По-перше, допомагати 

порушенню ринкової та фінансової стійкості кон-

курента. Це може бути реалізовано через систему 

ціноутворення, знижок або бонусів для покупців. 

По-друге, через конкретні практичні дії накопи-

чувати власні переваги на всіх ринках, у відноси-

нах з контрагентами, з владою, засобами масової 

інформації і т.д. Прикладом відповідної тактики 

може бути рекомендовано формування на заході  

«network», яка фактично є мережею, павутиною, 

що створює компанія навколо себе для залучення 

до неї всіх учасників зовнішнього оточення. На-

скільки тісною буде мережа і кого вона буде залу-

чати – це питання тактики. 

6. Управляюча підсистема. Її ефектив-

ність визначається а) компетентністю та компе-

тенціями, б) делегуванням повноважень; г) куль-

турою та іншими інституціональними нормами 

та правилами. 

7. Підсистема контролінгу. Контролінг 

представляє функцію стратегічного управління 

конкурентоспроможністю, яка включає аналіз та 

планування і визначає ступінь ефективності та 

результативності  стратегічного управління, до-

зволяє оцінити, наскільки тактика відповідає 

стратегічним принципам функціонування підп-

риємства, регіону, країни. У процесі контролінгу 

доцільно використовувати сучасні методики, 

дозволяючи на відповідному рівні провести ана-

ліз та забезпечити реальність стратегічних пла-

нів. Наприклад, Н. Кубіній на прикладі оцінки 

стратегії та тактики ціноутворення визначає: 

«Методи Форсайту можуть бути застосовані в 

діяльності господарської системи будь-якого рі-

вня, але для бізнесу в процесі ціноутворення ре-

комендуємо їх проведення в наступних випад-

ках: появи стратегічних загроз внаслідок зни-

ження конкурентоспроможності товару, його 

технічної відсталості та технологічної недоско-

налості; впровадження стратегії диверсифікації, 

яка базується на виході на нові ринки чи виве-

денні нової продукції на старі ринки; необхідно-

сті комплексного підходу до вирішення проблем 

соціального характеру та визначення для цього 
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фінансових резервів;  аналіз трендів та складання 

сценаріїв поведінки підприємства»[1]. Стратегія 

та тактика ціноутворення є важливим також для 

регіону та країни в цілому внаслідок їх впливу на 

собівартість продукції, що виробляється та реалі-

зується на території, та впливу на рівень життя 

населення. Це, в свою чергу, є складовими регіо-

нального або національного маркетингу, які фо-

рмують імідж території та її привабливість. 

Слід відзначити, що види модальності 

пов’язані між собою, а відповідно їх вплив не 

обмежується лише одним елементом системи 

управління конкурентоспроможністю. Напри-

клад, необхідність розвитку як дебітивна мода-

льність управління перекликається з оптативною 

модальністю, яка виражається у бажаних варіан-

тах отримання конкурентних переваг. 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Суб’єктивна компонента конкурентоспро-

можності базується на модальності управління як 

способу, шляху, підходу, обраного управляючою 

системою у процесі оцінки конкурентоспроможнос-

ті, та вибору шляхів її посилення. Конкурентоспро-

можність розглянута як стратегічна категорія, її мо-

дальність запропоновано охарактеризувати як сис-

темну складову управління конкурентоспроможніс-

тю, відповідальну за спосіб оцінки конкурентоспро-

можності та прийнятих управлінських рішеннях, що 

базуються на потенційних варіантах поведінки ста-

ну економічної системи у майбутньому.  Модаль-

ність конкурентоспроможності та управління нею 

поділена на дебітивну, потенційну, гіпотетичну, ім-

перативну, інтенціональну та оптативну, кожна з 

яких може бути використана у процесі оцінки дії 

окремих складових системи управління. Врахування 

модальності управління забезпечує об’єктивність 

оцінки конкурентоспроможності та підвищення реа-

льності управлінських рішень, спрямованих на фор-

мування конкурентних переваг. 

У майбутньому заплановано розглянути мі-

сце маркетингу в системі стратегічного управління 

конкурентоспроможністю та дослідити взає-

мозв’язок маркетингових конкурентних переваг зі 

стратегічними функціями управління. 
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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
У статті здійснено групування регіонів України за показниками інвестиційно-інноваційної активності 

та енергетичної безпеки. Виділено групи регіонів, які відрізняються за рівнем енергетичної безпеки, енергоєм-

ності ВРП та інвестування у високотехнологічні галузі промисловості. Обґрунтовано вплив частки інвестицій 

у високотехнологічні галузі промисловості на енергоємність ВРП для регіонів України з використанням моделі 

панельних даних. Доведено необхідність структурних трансформацій у промисловості регіонів, економіка яких 

базується на ресурсомістких старопромислових галузях і є надзвичайно енерговитратною, що не відповідає 

критеріям енергетичної безпеки. 

Ключові слова: енергетична безпека, енергоємність ВРП, високотехнологічні інвестиції, регіон. 

 
Постановка проблеми. Розв’язання про-

блем соціально-економічного розвитку в умовах 

сучасних політичних та економічних трансфор-

мацій в Україні безпосередньо пов’язане із за-

безпеченням належного рівня енергетичної без-

пеки держави, яка формується на основі відпові-

дності критеріям безпеки процесів використання 

енергетичних ресурсів споживачами (групою 

споживачів галузі промисловості, сукупністю 

споживачів) у кожному регіоні. Відповідно акту-

алізується необхідність вирішення завдання зба-

лансованого використання ресурсів, оптимізації 

співвідношення енергетичного потенціалу регіо-

ну та потреби в енергоресурсах.  

З позиції економічної безпеки подолання 

загрози, пов’язаної з недостатнім енергозабезпе-

ченням, можливе через зниження енергомісткос-

ті виробництва і впровадження енергозберігаю-

чих технологій. Це, своєю чергою, потребує 

істотних капітальних вкладень, особливо у висо-

котехнологічні галузі промисловості, які виго-

товляють обладнання та устаткування. Отже, 

забезпечення належного рівня енергетичної без-

пеки значною мірою залежить не лише від об-

сягів інвестування в основний капітал промисло-

вості, а й від ефективності структури цих інве-

стицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У працях вітчизняних вчених досліджуються 

проблеми формування енергетичної безпеки 

України в умовах високої ресурсомісткості виро-

бництва, дефіциту власних енергетичних ре-

сурсів та відсутності ефективних енергетичних 

ринків [1, с. 199–210]; визначається роль енерго-

збереження та впровадження ресурсозберігаю-

чих науково-технічних розробок у програмуванні 

структурних зрушень як основи зміцнення еко-

номічної   безпеки    України     [2,  с. 487–489].  
______________ 

© Бабець Ірина Георгіївна, д.е.н., доцент, завідувач 
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e-mail: irina.babets@yandex.ru 

Багато уваги у науковій літературі приділяється 

визначенню чинників, які обумовлюють виник-

нення загроз енергетичній безпеці як на регіона-

льному, так і на державному рівні. Серед основ-

них загроз енергетичній безпеці регіонів виділя-

ють: зношеність і технологічну відсталість 

об’єктів генерації та розподільчих мереж електри-

чної і теплової енергії, значні втрати при вироб-

ництві, транспортуванні, розподілі та споживанні 

енергії [3]; розвиток сировинних галузей промис-

ловості та скорочення обсягів виробництва про-

дукції з високим рівнем доданої вартості [4,  

с. 148]; монопольну залежність від одного поста-

чальника чи маршруту постачань енергоносіїв; 

технічний стан паливно-енергетичного комплексу 

та рівень енергоефективності господарства [5]; 

зношеність основного обладнання електроенерге-

тичних підприємств [6]. 

Невирішені раніше частини загальної 

проблеми. Увага дослідників переважно зосе-

реджується на чинниках енергетичної безпеки 

регіону (держави), які залежать від рівня розвит-

ку паливно-енергетичного комплексу, характери-

зують структуру та ефективність енергобалансу, 

а їх невідповідність критеріям безпеки сигналізує 

про виникнення таких загроз, як енергоде-

фіцитність, енергетична залежність, енерговит-

ратність виробництва. У той же час, в умовах 

відсутності коштів для модернізації підприємств 

енергетичної сфери та неможливості забезпечен-

ня державної підтримки масштабної реалізації 

програм енергозбереження, недостатньо до-

слідженими залишаються проблеми впливу 

структури інвестицій в основний капітал на 

рівень енергетичної безпеки регіону. Враховую-

чи взаємозалежність енергетичної, інвестиційної, 

науково-технологічної та виробничої складових 

економічної безпеки, на нашу думку, оцінюючи 

рівень енергетичної безпеки, необхідно брати до 

уваги якісні показники процесу інвестування, які 

визначаються часткою інвестицій, спрямованих у 

високотехнологічні галузі промисловості.  
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Формулювання цілей статті. Метою до-

слідження є обґрунтування впливу високотехно-

логічних інвестицій на рівень енергетичної без-

пеки регіону. Відповідно до мети визначено зав-

дання: оцінка рівня енергетичної безпеки 

регіонів України; групування регіонів України за 

показниками інвестиційно-інноваційної актив-

ності та енергетичної безпеки; визначення впли-

ву високотехнологічних інвестицій на енер-

гомісткість ВРП регіонів України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Енергетична безпека пов’язана з іншими 

складовими безпеки, які визначають рівень енер-

гомісткості виробництва. Зокрема, науково-

технологічна безпека визначає здатність 

підприємств і організацій регіону розробляти та 

впроваджувати новітні технології виробництва, у 

тому числі енергозберігаючі. Інвестиційна безпе-

ка передбачає такий рівень інвестування, який 

забезпечує розширене відтворення, реструктури-

зацію та технологічне переозброєння економіки 

[7]. З цієї точки зору важливим критерієм еко-

номічної безпеки визначимо галузеву структуру 

інвестицій, яку можна оцінити за допомоги по-

казника «частка інвестицій у високотехнологічні 

галузі промисловості в загальних обсягах інве-

стицій в основний капітал (%)».  

До високотехнологічної продукції згідно 

з методикою ОЕСР належать: електричні ма-

шини і обладнання; аеронавігаційні чи 

космічні апарати; прилади і апарати оптичні, 

для фотографування чи кінематографії; апара-

ти медико-хірургічні; фармацевтична про-

дукція. Відповідно до існуючої системи стати-

стичного обліку даних, при розрахунку частки 

інвестицій у високотехнологічні галузі проми-

словості у загальних обсягах інвестицій в ос-

новний капітал доцільно враховувати обсяг 

інвестицій у виробництво основних фармацев-

тичних продуктів і фармацевтичних препа-

ратів, виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції, електричного устатку-

вання. 

Зважаючи на зв'язок і взаємозалежність 

енергетичної складової безпеки з виробничою, 

інвестиційною, екологічною та іншими складо-

вими дамо визначення цього поняття. Енерге-

тична безпека регіону – це такий стан тери-

торіального паливно-енергетичного комплексу, 

який забезпечує досягнення інтересів регіону на 

основі зниження загроз розвиткові енергетичної 

сфери за рахунок модернізації промислових 

підприємств, впровадження енергозберігаючих 

технологій, диверсифікації джерел постачання 

енергоресурсів та зменшення при цьому нега-

тивного впливу на довкілля.  

З метою оцінки рівня енергетичної безпеки 

на регіональному рівні застосовується індика-

тивний підхід з розрахунку інтегрального показ-

ника з використанням індикаторів, які відобра-

жають регіональні особливості паливно-

енергетичного комплексу та підлягають регулю-

ванню на мезорівні управління. Відповідно, 

енергетичну безпеку регіонів будемо оцінювати 

за такими показниками: енергоємність валового 

регіонального продукту (ВРП), кг умовного па-

лива на 1 грн ВРП (не більше 0,2); частка 

домінуючого паливного ресурсу у споживанні 

паливно-енергетичних ресурсів, % (не більше 

30%). 

За нашими розрахунками найнижча 

енергоефективність у 2013 р. спостерігалася у 

Донецькій області – енергоємність ВРП станови-

ла 0,206 кг у.п. на 1 грн і перевищила порогове 

значення цього показника (табл. 1). При цьому, 

частка домінуючого палива (вугілля) у загально-

му споживанні паливно-енергетичних ресурсів 

також перевищувала порогове значення і стано-

вила 77,8%. Така невідповідність основних інди-

каторів критеріям безпеки зумовила найнижчий 

рівень енергетичної безпеки Донецької області 

серед регіонів України.  

Таблиця 1 

Фактичні значення індикаторів та інтегрального показника  

енергетичної безпеки регіонів України у 2013 р.* 

Регіон 

Енергоємність 

ВРП, кг ум. пали-

ва/грн 

Частка домінуючого паливно-

го ресурсу у споживанні па-

ливно-енергетичних ресурсів, 

% 

Інтегральний показ-

ник енергетичної 

безпеки 

АР Крим 0,056 71,0 0,520 

Вінницька область 0,130 57,3 0,344 

Волинська область 0,051 65,3 0,580 

Дніпропетровська обл.  0,107 58,3 0,376 

Донецька область 0,206 77,8 0,251 

Житомирська область 0,053 70,5 0,521 

Закарпатська область 0,051 63,8 0,569 

Запорізька область 0,124 65,1 0,330 

Івано-Франківська обл.  0,184 70,4 0,262 

Київська область 0,083 48,9 0,481 
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Продовження таблиці 1 

Кіровоградська область 0,050 59,2 0,577 

Луганська область 0,193 63,2 0,296 

Львівська область 0,074 59,8 0,460 

Миколаївська область 0,063 69,4 0,485 

Одеська область 0,057 75,0 0,504 

Полтавська область 0,074 80,5 0,417 

Рівненська область 0,078 71,1 0,418 

Сумська область 0,068 79,8 0,433 

Тернопільська область 0,068 73,3 0,451 

Харківська область 0,094 46,2 0,454 

Херсонська область 0,048 59,1 0,608 

Хмельницька область 0,067 61,3 0,486 

Черкаська область 0,106 75,4 0,345 

Чернівецька область 0,060 66,9 0,505 

Чернігівська область 0,071 56,5 0,483 

м. Київ 0,022 74,3 0,788 

м. Севастополь 0,033 69,3 0,788 

* Розраховано автором за джерелом [8, с. 58] 

 

Найвищі значення інтегрального показни-

ка енергетичної безпеки спостерігалися у містах 

Києві (0,788) та Севастополі (0,788). У цих 

містах у 2013 р. енергоємність ВРП була най-

меншою серед усіх регіонів і становила 0,022 та 

0,033 відповідно. Високий рівень енергетичної 

безпеки також характерний для Херсонської об-

ласті (0,608), де енергоємність ВРП є низькою 

(0,048). Отже, можемо зробити висновок, що по-

при високу частку домінуючого паливного ре-

сурсу у споживанні паливно-енергетичних ре-

сурсів цих регіонів, високий рівень енергетичної 

безпеки обумовлений, насамперед, низькою 

енергоємністю ВРП. 

Регіони України мають значні відмінності 

щодо кількісного та якісного складу спожитих 

паливно-енергетичних ресурсів. Так, найбільш 

енергонасиченими регіонами у 2013 р. визначи-

мо Донецьку (питомий рівень споживання па-

ливно-енергетичних ресурсів на одного меш-

канця становить 7,65 т у. п./особу), Дніпропет-

ровську (4,81 т у. п./особу), Луганську (4,80 т у. 

п./особу), Івано-Франківську (4,38 т у. п./особу), 

Запорізьку (3,8 т у. п./особу) області.  

З метою виявлення регіональних диспро-

порцій у взаємозв’язку енергетичної безпеки з 

рівнем високотехнологічності промислового ви-

робництва проведемо кластерний аналіз регіонів 

України за такими показниками інвестиційно-

інноваційної активності та енергетичної безпеки 

у 2013 р.: енергоємність ВРП; частка високотех-

нологічної продукції у загальних обсягах ре-

алізованої промислової продукції; індекс техно-

логічного оновлення промислових підприємств; 

частка реалізованої інноваційної продукції в за-

гальному обсязі промислової продукції; індекс 

зміни активності створення зразків нової тех-

ніки; індекс зміни активності створення нових 

видів продукції; частка маловідходних та ресур-

созберігаючих технологій у загальній кількості 

впроваджених технологій; частка інвестицій у 

високотехнологічні галузі промисловості в за-

гальних обсягах інвестицій в основний капітал; 

відношення інвестицій в основний капітал до 

ВРП. При цьому для розрахунків використовува-

лися не фактичні значення показників, а їх нор-

малізовані величини відповідно до критеріїв без-

пеки. 

Згідно з результатами кластерного аналізу 

(рис. 1), зазначені регіони з найвищим енергос-

поживанням увійшли до однієї групи (Дніпро-

петровська, Донецька, Запорізька, Івано-

Франківська, Луганська, Харківська області). 

Центром кластеру є Дніпропетровська область. 

Особливостями цієї групи регіонів є: найвища в 

країні енергоємність ВРП (див. табл. 1); низька 

частка реалізованої інноваційної продукції в за-

гальному обсязі промислової продукції (Дніпро-

петровська (1,9%), Запорізька (2,3%), Луганська 

(2,1%)); невисокий індекс технологічного онов-

лення промислових підприємств, % до попе-

реднього року (Дніпропетровська (49%), До-

нецька (81,7%), Івано-Франківська (70,8%), Лу-

ганська (89,6%), Харківська (39,7%)).  

Для регіонів цієї групи, які найближче 

розташовані до центру кластера, характерна 

невисока частка високотехнологічних інвестицій 

у загальних обсягах інвестицій в основний 

капітал (Дніпропетровська (2,3%), Донецька 

(1%), Луганська (0,2%).У регіонах, віддалених 

від центру кластера, поряд з нижчою енер-

гомісткістю ВРП спостерігається вищий рівень 

високотехнологічності інвестицій (Івано-

Франківська (7,4%), Харківська (11,7%)).  

До другого кластеру увійшли Кірово-

градська, Одеська, Полтавська, Сумська, Херсо-
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нська, Миколаївська, Тернопільська області та  

м. Київ. Найближче до центру кластеру знахо-

диться Тернопільська область. Для регіонів цієї 

групи характерні: низька енергоємність ВРП (від 

0,02 до 0,07 кг ум. палива/грн), що відповідає 

критеріям енергетичної безпеки; середнє значен-

ня показника відношення інвестицій в основний 

капітал до ВРП, що на 25-35% задовольняє кри-

терії інвестиційної безпеки; висока частка ма-

ловідходних та ресурсозберігаючих технологій у 

загальній кількості впроваджених технологій 

(Кіровоградська (50%), Одеська (83,3%), Пол-

тавська (60%), Херсонська (85,1%)); відносно 

висока частка інвестицій у високотехнологічні 

галузі промисловості (5,8% – в Одеській, Сумсь-

кій, Тернопільській областях, 3,1% – у м. Києві, 

0,3% – у Миколаївській області, найбільш відда-

леній від центру кластера). 
  

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Евклідова відстань

Закарпатська
Київська
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Івано-Франківська
Харківська
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Дніпропетровська

Волинська
Житомирська
Чернігівська
Чернівецька
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Вінницька
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Рис. 1. Групування регіонів України за показниками інвестиційно-інноваційної активності  

та енергетичної безпеки у 2013 р.* 

* Розраховано автором за джерелом [8; 9; 10] 

 

Як два окремих кластери, третій і четвертий, 

будемо розглядати Київську та Закарпатську об-

ласті. Господарський комплекс Закарпатської об-

ласті характеризується низькою енергоємністю 

ВРП, найвищими в країні значеннями показників 

«частка реалізованої інноваційної продукції в за-

гальному обсязі промислової продукції» (15,5%), 

«частка високотехнологічної продукції у загальних 

обсягах реалізованої промислової продукції (45%) 

та «індекс зміни активності створення зразків нової 

техніки» (600%). Київська область вирізняється 

серед регіонів України високими показниками 

«відношення інвестицій в основний капітал до 

ВРП» (31,1%), «частка маловідходних та ресурсоз-

берігаючих технологій у загальній кількості впро-

ваджених технологій» (62,1%). При цьому, зазна-

чені регіони істотно відрізняються між собою за 

показником частки інвестицій у високотехно-

логічні галузі промисловості. У Закарпатській об-

ласті спостерігається найвище в країні значення 

цього показника (20,5%), а у Київській області – 

одне з найнижчих (0,9%). 

Регіони п’ятого кластеру (АР Крим, Во-

линська, Вінницька, Житомирська, Львівська, 

Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівець-

ка, Чернігівська області) при низькій енергоєм-

ності ВРП переважно характеризуються відносно 

низькими показниками частки реалізованої інно-

ваційної продукції в загальному обсязі проми-

слової продукції та частки високотехнологічної 

продукції у загальних обсягах реалізованої про-

мислової продукції порівняно із середнім зна-

ченням в Україні (відповідно 3,8% та 11,4%); 

низьким показником відношення інвестицій в 

основний капітал до ВРП (10-17%), який не 

відповідає критеріям безпеки і є значно нижчим 

граничного значення (25%). Разом з цим, у 

регіонах цієї групи, які знаходяться близько до 

центру кластера, у 2013 р. частка високотехно-

логічних інвестицій у структурі інвестицій в ос-

новний капітал промисловості є порівняно висо-

кою (Вінницька (3,2%),Рівненська (4,3%), 

Хмельницька (3,8%), Черкаська (4%), Чернівець-

ка (2,3%). У регіонах, віддалених від центру кла-
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стера, значення цього показника є нижчими (АР 

Крим (0,1%), Волинська (0,5%). 

Проведене групування регіонів за показ-

никами інвестиційно-інноваційної активності та 

енергетичної безпеки у 2013 р. дозволяє припу-

стити, що висока енергомісткість ВРП регіонів 

першого кластеру обумовлена неефективною 

структурою промислового виробництва і пере-

важанням в ній сировинних енергомістких галу-

зей, у які переважно й здійснюється інвестуван-

ня. Відповідно високотехнологічні інвестиції на 

сучасному етапі розвитку більшості цих регіонів 

здійснюються в незначних обсягах і не можуть 

істотно впливати на зниження енергомісткості 

ВРП. Це підтверджено результатами регресійно-

го аналізу для Донецької області за 2001–2013 

рр., які не виявили статистично значущого впли-

ву частки високотехнологічних інвестицій у за-

гальних обсягах інвестицій в основний капітал 

на енергоємність ВРП. 

Водночас результати багатофакторної 

крос-секшн панельної регресії, розрахованої в 

пакеті Eviews 6.0 для регіонів України за 2007–

2013 рр. (табл. 2), дозволяють стверджувати про 

наявність посереднього зв’язку між енер-

гомісткістю ВРП та часткою інвестицій у висо-

котехнологічні галузі промисловості в загальних 

обсягах інвестицій в основний капітал. Не можна 

чітко стверджувати про міцність такого зв’язку, 

оскільки, з одного боку, показники статистичної 

значимості R=0,47 і R
2
=0,46 свідчать про незна-

чний зв’язок між незалежною змінною 

(HT_INVEST) і залежною змінною (ENER-
GY_GRP), а з іншого – F-критерій Фішера стано-

вить F=31,2 при похибці 0,000, що підтверджує 

міцність цих зв’язків. Разом з цим, на енер-

гомісткість ВРП у поточному періоді істотний 

негативний вплив здійснює значення цього по-

казника у попередньому періоді (ENERGY_GRP 

(t-1)). 

Таблиця 2 

Результати регресійного оцінювання взаємозв’язку показників енергоємності ВРП  

та високотехнологічності інвестицій в основний капітал регіонів України у 2007–2013 рр.* 

Показник Коефіцієнт 

регресії 

Стандартна 

помилка 

t – критерій  Ймовірність 

помилки 

HT_INVEST -0,122 0,061 -1,99 0,0476 

С -0,263 0,082 -3,21 0,0015 

ENERGY_GRP (t-1) 0,697 0,057 12,28 0,0000 

HT_INVEST (t-1) 0,198 0,072 2,73 0,0068 

HT_INVEST (t-2) 0,004 0,072 0,06 0,9506 

HT_INVEST (t-3) -0,092 0,061 -1,48 0,1393 

Коефіцієнт кореляції 0,47    

Скоригований коефіцієнт детермінації 0,46    

Коефіцієнт Дарбіна-Уотсона 2,0    

F-критерій Фішера (розрахун-ковий) 31,2    

Примітка: HT_INVEST – частка інвестицій у високотехнологічні галузі промисловості в загальних обся-

гах інвестицій в основний капітал;  

ENERGY_GRP – енергоємність валового регіонального продукту;  

С – постійна величина. 

* Розраховано автором за джерелом [8; 9; 10] 

 

Необхідно враховувати також можливість 

впливу інвестицій, здійснених у поточному періо-

ді, на енергоємність ВРП не лише у тому ж часо-

вому відрізку, але й у кількох наступних часових 

проміжках. З цією метою було введено лагові зна-

чення змінних HT_INVEST (t-1), HT_INVEST (t-2), 
HT_INVEST (t-3) – частка інвестицій у високотех-

нологічні галузі промисловості у загальних обся-

гах інвестицій в основний капітал, здійснених ві-

дповідно один, два та три роки тому. Зважаючи на 

високе значення похибки при визначенні впливу 

факторів HT_INVEST (t-2) і HT_INVEST (t-3), зро-

бимо висновок про найбільший вплив на енерго-

місткість ВРП у досліджуваному періоді високо-

технологічних інвестицій, здійснених у цьому ж 

періоді та у минулому році.  

При цьому зауважимо, що високотехно-

логічні інвестиції поточного періоду забезпе-

чують зменшення енергоємності ВРП (коефіці-

єнт при незалежній факторній змінній дорів-

нює -0,122), а інвестиції, здійснені у минулому 

році, обумовлюють зростання енергоємності 

ВРП (0,198). Це може бути обумовлене тим, 

що для розрахунку панельної регресії були ви-

користані дані про інвестиції у хімічну проми-

словість і машинобудування загалом, оскільки 

подання статистичної інформації в офіційних 

джерелах не дозволяє виокремити частку інве-

стицій у виробництво фармацевтичної продук-

ції, комп’ютерної техніки та електронного об-
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ладнання за регіонами до 2013 р. Відповідно, 

не всі інвестиції, які залучаються у хімічну 

промисловість та машинобудування можна 

вважати високотехнологічними. Крім того, ін-

вестиції в основний капітал зазначених галузей 

промисловості переважно не пов’язані з реалі-

зацією інвестиційних проектів щодо впрова-

дження енергозберігаючих технологій і здійс-

нюються з метою розширення виробництва на 

існуючій технологічній основі або впроваджен-

ня відносно застарілих технологій.  

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Регіони України істотно відрізняються 

за рівнем енергетичної безпеки, що зумовлено 

структурними відмінностями їх промислових 

комплексів. Результати кластерного аналізу регі-

онів України у 2013 р. за показниками інвести-

ційно-інноваційної активності та енергетичної 

безпеки дозволили виділити регіони, в яких при 

найвищій енергоємності ВРП промислове вироб-

ництво є низько технологічним, а розвиток висо-

котехнологічних галузей фінансується на низь-

кому рівні (Дніпропетровська, Донецька, Запорі-

зька, Івано-Франківська, Луганська, Харківська 

області). В інших групах регіонів при відносно 

низькій енергоємності ВРП спостерігаються від-

носно високі значення показників інвестиційно-

інноваційної діяльності у регіонах, наближених 

до центрів кластерів, та нижчі значення цих по-

казників у регіонах, віддалених від центру відпо-

відного кластера. Це дозволяє зробити припу-

щення про взаємозалежність інвестиційно-

інноваційної та енергетичної діяльності у біль-

шості областей України. 

Ґрунтуючись на результатах проведеного 

дослідження можна стверджувати про необхід-

ність активних структурних трансформацій у 

промисловості регіонів, економіка яких базу-

ється на ресурсомістких старопромислових 

галузях і є надзвичайно енерговитратною та 

надмірно енергозалежною, що не відповідає 

критеріям енергетичної безпеки. Це підтвер-

джується результатами лінійної регресії для 

Донецької області та панельної регресії для 

регіонів України, які свідчать про неоднознач-

ність впливу частки інвестицій у високотехно-

логічні галузі промисловості на енергоємність 

ВРП, що обумовлене неефективним викорис-

танням цих інвестицій та низькою їх реальною 

високотехнологічністю. Також в сучасних 

умовах важливого значення для забезпечення 

достовірності моделювання впливу високотех-

нологічних інвестицій в основний капітал на 

енергоємність ВРП набуває врахування їх 

структури (інвестицій у фармацевтичне вироб-

ництво, у виробництво електронного облад-

нання та комп’ютерів), що і визначимо перс-

пективним напрямом подальших досліджень. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ  

КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

 
У статті розглянуто теоретичні засади реформування моделі економіки країни та її регіонів на основі 

ідентифікації проблемних компонент. Досліджено типи моделей функціонування економік різних країн світу 

та уточнено зміст поняття «модель економіки». Обґрунтовано теоретичне підґрунтя для ідентифікації мо-

делі економіки країни та її регіонів. Досліджено еволюцію теорій та концепцій побудови ринково орієнтованих 

моделей економіки. Ідентифіковано модель економіки України та визначено проблеми, що впливають на функ-

ціонування її компонент.  

Ключові слова: модель економіки, економічні реформи, соціально-економічний розвиток, концепція, ме-

тодологія.  

 

Постановка проблеми. Падіння темпів 

соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів на фоні зміни стратегічних пріоритетів 

розвитку зумовлює високу актуальність реформ. 

У класичному розумінні термін «реформа» має 

на увазі перетворення з метою поліпшення стану 

соціально-економічної системи. Висока склад-

ність процесу планування перебігу таких перет-

ворень та непередбачуваність їх результатів ви-

значають необхідність подальшого розвитку і 

поглиблення теоретичних засад планування та 

реалізації економічних реформ.  

Зв'язок реформ з основними суспільними 

процесами реалізується через зміну базових ін-

ститутів та утворення нових норм у процесі тра-

нсформацій. Це зумовлює пильну увагу науков-

ців до соціально-економічних реформ.  

Аналіз останніх досліджень І. Жиляєва 

[1], Е. Лібанової та М. Хвесика [2], 

Д. Лук’яненка [3], С. Нсулі [4], В. Полтеровича 

[5] дозволяє окреслити проблемне поле теорії та 

практики економічних реформ: обґрунтування 

стратегії реформ; визначення часу та швидкості 

окремих реформаторських заходів; планування 

ресурсного забезпечення реформ (у т.ч. оцінка 

суспільних витрат від перетворень); прогноз ре-

зультатів реформ; оцінка впливу перетворень на 

довгостроковий розвиток країни. Разом з тим, 

невирішеними залишаються проблеми форму-

вання стратегії економічних реформ, спрямова-

них на трансформацію моделі економіки країни 

та/або її окремих регіонів. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є обґрунтування теоретико-методологіч-

них засад реалізації реформ на базі ідентифікації 

моделі економіки країни та її регіонів, а також 

визначення проблем її функціонування.  
______________ 

© Бєлікова Надія Володимирівна, к.е.н., доц., вчений 

секретар Науково-дослідного центру індустріальних про-

блем розвитку, Національна академія наук України,  

м. Харків, (057)705-15-39, nadia_belikova@mail.ru 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Ключовим аспектом процесу реформування 

країни та її регіонів є визначення моменту для 

початку реформ. При цьому слід враховувати, 

що в найбільш загальному розумінні об’єктом 

реформ виступає модель економіки країни та її 

регіонів. Виходячи з цього, стартовий момент 

для початку реформ залежить від діагностики 

проблем функціонування моделі економіки або її 

окремих компонент.  

Дослідимо тлумачення поняття «модель 

економіки» в літературних джерелах. У рамках 

теорії управління, представленої в роботах 

А. Ляпунова та В. Михайлова, В. Бесекерського, 

Є. Попова, побудовано підхід до визначення по-

няття «модель економіки» на базі логічного лан-

цюжка смислових понять «система» - «модель» - 

«об’єкт моделювання» – «процес моделювання».  

Тлумачення сутності поняття «модель 

економіки» спирається на такі аспекти: 

- багатофункціональність, подрібненість 

структури економіки; 

- описання системи, імітація закономірно-

стей її функціонування та відтворення; 

- управління закономірностями функціо-

нування моделі економіки. 

Тлумачення змісту поняття «модель економі-

ки» у рамках смислового поля теорії управління 

вимагає інтерпретації таких її характеристик, як зда-

тність до саморозвитку та наявність великої кількос-

ті складних зв’язків між елементами (компонента-

ми) моделі; складність організаційної структури; 

здатність адаптуватися до зовнішнього середовища; 

інтегративні властивості соціально-економічної сис-

теми країни та її регіонів.  

Наведені характеристики відображають 

складність соціально-економічних систем країн 

світу, що приводить до великого розмаїття існу-

ючих моделей економіки.  

Адаптація надбань теорії управління до 

постулатів економічної теорії дозволила сформу-

вати схему визначення змісту поняття «модель 

економіки» (рис. 1). 

mailto:nadia_belikova@mail.ru


Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

116 

Система Модель Моделювання

ринкова (вільної

конкуренції та

сучасна)

американська процес визначення

оптимальної

структури та зв'язку

між елементами

 системи

традиційна

командно-адміні-

стративна

японська

західноєвропейська

соціальне ринкове

 господарство ФРН

шведська

південнокорейська

китайська

перехідна

пострадянська

Рис. 1. Формування змісту поняття «модель економіки» у рамках теорії управління  

та економічної теорії [6] 

 

Процес реформування моделі економіки 

країни та її регіонів не можливий без участі дер-

жави. Тому доцільно узагальнити надбання тео-

рії державного управління, яка розглядає такі 

моделі державного регулювання економічного 

розвитку країни та її регіонів: ліберальна, соціа-

льно орієнтована, командно-адміністративна та 

модель соціальних гарантій.  

Моделі державного регулювання економі-

ки еволюціонували у рамках розвитку економіч-

них теорій та концепцій.  

Так, розвиток монетаризму, протекціоніз-

му та меркантилізму призвів до появи моделей 

забезпечення грошового та торгового балансів. 

У рамках неолібералізму сформовані мо-

делі соціально орієнтованої економіки та еконо-

міки соціальних гарантій, в яких зроблено спро-

бу узгодити інтереси економічних контрагентів 

та соціуму.  

Теорія інституціоналізму розглядає модель 

соціального контролю та економічного розвитку; 

неоінституціоналізму – модель ринкової еконо-

міки, яка регулюється державою шляхом форму-

вання ринкового середовища на базі використан-

ня правових, соціальних, економічних і політич-

них інститутів.  

У рамках неокейнсіанства обґрунтовано 

модель державного регулювання економічної 

активності суб’єктів господарювання.  

Таким чином, еволюція моделей держав-

ного регулювання економічного розвитку відбу-

валася в руслі розвитку поглядів на роль держави 

в забезпеченні сталого економічного розвитку 

країни та її регіонів. У сучасній практиці особли-

ва увага приділяється моделям управління еко-

номічним розвитком на базі програмно-цільового 

підходу.  

До них належать: 

1. Модель трансформації країни, що роз-

вивається, притаманна для країн з низьким рі-

внем соціально-економічного розвитку та гли-

бокими структурними реформами. Слід заува-

жити, що поглиблена трансформація моделі 

економіки зазвичай передбачає вибір «рефор-

маторського еталону» як стратегічного орієн-

тиру перетворень. Таким еталоном може ви-

ступати модель економіки успішної країни, або 

сконструйована модель економіки. В остан-

ньому випадку реформи передбачають рево-

люційні перетворення та високий рівень дер-

жавного регулювання соціально-економічних 

трансформацій.  

2. Модель економічної реконструкції. Ба-

зується на системних соціально-економічних 

перетвореннях, метою яких є зміна окремих 

компонент існуючої моделі економіки країни 

та/або її регіонів. Стратегічними цілями зазвичай 

визнаються нові стандарти якості життя насе-
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лення, стимулювання соціально-економічного 

розвитку, імплементація нових системоутворю-

ючих інститутів.  

3. Модель системних перетворень перед-

бачає застосування специфічних інструментів 

стимулювання соціально-економічного розвитку 

країни та її регіонів, а також комплексну страте-

гію реформ в економічній, соціальній та полі-

тичній сферах.  

Велике розмаїття моделей економіки в різ-

них країнах зумовлює різні точки зору щодо 

тлумачення сутності цього поняття (табл. 1).  

Таблиця 1 

Тлумачення сутності поняття «модель економіки» в літературних джерелах, складено за [6]  

Автор Визначення 

А. Волков [7] Весь комплекс соціально-економічних та політичних реалій країни  

Є. Вишневська [8]  Типи організації господарства окремих країн, які відрізняються рівнем соціально-

економічного розвитку, історичними та культурними умовами, законодавством та 

ін.  

І. Поспелов [9] Модель описує розвиток у часі повного циклу суспільного відтворення у гранично 

агрегованому вигляді  

Ю. Шемшученко 

[10] 

Модель політичної, громадянської, економічної та соціальної стабільності в суспі-

льному і державному житті, що є неодмінною передумовою забезпечення належ-

ної якості життя людини, її прав і свобод, а також демократичної розбудови украї-

нської державності 

 

Отже, більшість авторів визначають зміст 

поняття «модель економіки» через системний 

аналіз економічної, соціальної та політичної 

складових. При цьому деякі автори [8] наближу-

ють поняття «національна економіка» та «модель 

економіки».  

Виходячи з наведеного вище, можна ви-

значити такі складові поняття «модель економі-

ки»: 

Блок 1. Абстрактність, віртуальність, ін-

струментальність: передбачає дослідження сут-

ності об’єкту.  

Блок 2. Структура господарства країни: 

визначення структури об’єкту. 

Блок 3. Спосіб функціонування країни: до-

слідження зв’язків  між елементами об’єкту. 

Блок 4. Механізм соціально-економічного 

розвитку країни: формування ефективного меха-

нізму управління об’єктом.  

Таким чином, зміст поняття «модель еко-

номіки» можна визначити як абстрактний ін-

струмент дослідження способу соціально-

економічного розвитку країни з урахуванням 

специфіки її господарства.  

До критерії ефективності такого інструме-

нту належать [6]: 

1. Опис  моделі передбачає розробку сис-

теми індикаторів ефективності функціонування 

економіки досліджуваної країни (наприклад, по-

казники валового регіонального та національно-

го продуктів, прямих іноземних інвестицій то-

що).  

2. Модель має відображати структуру гос-

подарства країни завдяки переліку виділених 

компонент, кожна з яких характеризується від-

повідними показниками.  

3. Модель має відображати характер 

зв’язків між компонентами та їх взаємовплив. 

4. У моделі повинен відображатись відпо-

відний механізм функціонування та розвитку 

економіки країни.  

Проведені дослідження дозволили об-

ґрунтувати перелік компонент моделі економіки 

країни (табл. 2).  
Таблиця 2 

Компоненти моделі економіки країни, складено за [6] 

Компонента Показники 
Характеристики типів моделі 

економіки 

Власність 
структура власності (питома вага державної,  

приватної, колективної, інших форм) 

державна 

ринкова 

змішана 

Концентрація виробництва CR 3 
монополістична 

конкурентна 

Рівень держрегулювання індекс легкості ведення бізнесу 

командно-адміністративна 

ліберальна 

змішана 

Орієнтація зовнішньоеконо-

мічної діяльності (ЗЕД) 

обсяг експорту; 

обсяг імпорту; 

торговельне сальдо 

експорт-орієнтована 

імпорт-орієнтована 
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Продовження таблиці 2 

Рівень технологічності та 

інноваційності виробництва 

міжнародний інноваційний індекс 
високо інноваційна 

середньо інноваційна 

низько інноваційна глобальний індекс інновацій 

Людський капітал індекс розвитку людського потенціалу; 
соціально орієнтована 

соціально неорієнтована 

Адміністративно-

територіальний устрій (АТУ) 

модель адміністративно-територіального устрою  

країни; 

інтегральний показник оптимальності АТУ 

децентралізована 

не децентралізована 

 
Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Проведені дослідження дозволили 

уточнити зміст поняття «модель економіки» та 

обґрунтувати перелік компонент й показників, 

що їх характеризують. Запропонований підхід 

дозволяє поглибити теоретико-методологічні 

засади реформування економіки країни та її ре-

гіонів за рахунок уточнення об’єкту реформу-

вання. Перспективними будуть дослідження, 

спрямовані на розробку засобів діагностики про-

блем у функціонуванні моделі економіки країни 

та її окремих компонент з метою визначення 

стратегічних напрямів реформ та послідовності 

реформаторських заходів. 
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Бойченко Е.Б. 

 

ДІАГНОСТИКА ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розроблено теоретичні засади забезпечення діагностики відтворення продуктивних сил у 

контексті розвитку регіонального соціуму. Доведено, що об’єктом діагностики відтворення продуктивних сил 

у контексті розвитку регіонального соціуму виступає процес відтворення соціального життя населення регіо-

ну; предметом дослідження є складові соціального життя населення регіону, а саме: відтворення населення і 

трудових ресурсів, суспільного здоров’я, освітнього рівня та умов культурного розвитку населення. Вибір ме-

тодів діагностики здійснюється для кожної складової відтворення соціального життя населення регіону з 

урахуванням особливостей умов формування та існування.  

Ключові слова: відтворення продуктивних сил, регіональний соціум, діагностика, об’єкт діагностики, 

мета та завдання діагностики. 

Постановка проблеми. Відтворення про-

дуктивних сил у контексті розвитку регіонально-

го соціуму полягає у розумінні того, що людина 

є головною продуктивною силою суспільства, 

творцем матеріальних благ, яка забезпечує роз-

виток та інтенсифікацію виробництва. Отже ви-

явлення закономірностей відтворення продукти-

вних сил у контексті розвитку регіонального со-

ціуму, яке відбувається за умов певних соціаль-

них відносин і національних традицій, соціально-

економічних і демографічних особливостей, зу-

мовлює необхідність проведення діагностики 

цього процесу та отримання обґрунтованого ви-

сновку на засаді сукупності методів, засобів та 

принципів, які забезпечують виявлення наявних 

тенденцій.  

Незважаючи на підвищений інтерес науко-

вців до обраної проблематики, дослідження про-

цесів відтворення продуктивних сил у контексті 

розвитку регіонального соціуму не втрачають ак-

туальності. Недостатність розроблення обраної 

проблематики в сучасній вітчизняній науці ускла-

днюють дослідження особливостей життєдіяльно-

сті регіонального соціуму, які створюють умови 

для відтворення продуктивних сил регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням методології діагностики присвячено 

чимало досліджень провідних вчених, таких, як 

В.Н. Василенко [1,2], А.Г. Гранбер [3], 

О.Г. Дмитриева [4], С.Г. Зеленская [5], Л.А. Кос-

тирко [6],  В.Н. Лексин [7], О.С. Мельникова [8] 

та інші. Але варто зазначити, що у сучасній науці 

не має чіткого підходу щодо визначення поняття 

діагностика, і, як наслідок цього, визначення на-

уково-методичних засад діагностики відтворення 

продуктивних сил у контексті розвитку регіона-

льного соціуму. 
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            Формулювання цілей статті. Метою 

статті є обґрунтування теоретичних засад діагно-

стики відтворення продуктивних сил у контексті 

розвитку регіонального соціуму.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. У попередніх дослідженнях доведено, що 

відтворення продуктивних сил у контексті роз-

витку регіонального соціуму полягає у віднов-

ленні робочої сили як головного ресурсу еконо-

міки та як  основного елементу виробництва.  

Об’єктом діагностики відтворення продук-

тивних сил у контексті розвитку регіонального 

соціуму виступає процес відтворення соціально-

го життя населення регіону; предметом дослі-

дження є складові соціального життя населення 

регіону, а саме: відтворення населення і трудо-

вих ресурсів, суспільного здоров’я, освітнього 

рівня та умов культурного розвитку населення. 

Вибір методів діагностики доцільно здійснювати 

для кожної складової відтворення соціального 

життя населення регіону з урахуванням особли-

востей умов формування та існування.  

Під діагностикою відтворення населення 

регіону слід розуміти комплекс науково-

прикладних досліджень, спрямованих на вияв-

лення, опис та ототожнення проблем, пов’язаних 

із визначенням і зміною регіональних демогра-

фічних процесів. Метою діагностики відтворення 

населення регіону є виявлення тенденцій розвит-

ку демографічних явищ і процесів, необхідних 

для ідентифікації проблемних ситуацій, знання, 

які дозволяють або переламати негативний 

тренд, або закріпити і підсилити позитивні про-

цеси, що мають місце у всіх сферах життєдіяль-

ності населення регіону. Важливими завданнями 

такого дослідження виступають: 1) виявлення 

причин зміни чисельності і територіальної орга-

нізації населення; 2) ідентифікація проблем змі-

ни статево-вікової, національної, конфесійної, 

шлюбно-сімейної структури в певному регіоні; 

3) попередження негативних тенденцій у проце-
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сах природного, механічного і соціального руху 

населення на цій території. 

Об’єктною базою діагностики виступає ві-

дтворення населення регіону як процес безпере-

рвного відновлення чисельності людей. Його 

слід розглядати як сукупність двох видів руху: 

природного (народження та смерть) і механічно-

го (переміщення людей через кордони тих або 

інших територій зі зміною місця проживання, 

тобто міграція) та соціальний рух, як зміна соці-

ального статусу індивіда. 

Проведення діагностики відтворення насе-

лення регіону припускає використання систем-

ного підходу, який обумовлений складним хара-

ктером демографічних процесів і розвитком на-

селення регіону, різноманіттям їх зв’язків і від-

носин, необхідністю всебічного дослідження 

процесів життєдіяльності населення. Викорис-

тання системного підходу полягає у тому, що, 

по-перше, оцінюються зміни кожної складової 

відтворення населення регіону. По-друге, вимі-

рюються зміни впливу цих складових на відтво-

рення населення. По-третє, оцінюються зміни 

відтворення населення по кожному населеному 

пункту регіону. Таким чином, проведення діаг-

ностики є дослідженням різних напрямів та ета-

пів відтворення населення регіону на підставі 

сукупності методів, засобів і принципів, що за-

безпечують виявлення тенденцій, властивих ре-

гіональному соціуму (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Системний підхід до діагностики відтворення населення регіону* 

* Власна розробка автора 

 
Запропонована послідовність етапів про-

ведення діагностики, покликаних забезпечити 

отримання обґрунтованого висновку на підставі 

встановленого стану досліджуваних складових 

відтворення населення регіону, може бути та-

кою: 

встановлення зміни чисельності населення 

регіону з використанням показників чисельності 

наявного й постійного населення, що тимчасово 

проживає та тимчасово відсутнє, а також скла-

дання балансу його категорій; 

виявлення особливостей  територіальної 

організації населення, яка характеризується сту-

пенем зрілості, впорядкованості і раціональності 

систем розселення населення регіону, що скла-

лися; 

визначення структури населення регіону 

(статево-вікової, національної, конфесійної, сі-

мейної і шлюбної); 

встановлення напряму та швидкості зміни 

відповідних показників, які характеризують відт-

ворення населення регіону; 

зіставлення регіональних темпів зміни по-

казників відтворення населення з національними 

показниками;  

визначення ступеня нерівномірності в роз-

селенні на території регіону, а також у масшта-

бах країни; 

обґрунтування чинників впливу на проце-

си відтворення населення регіону; 

встановлення діагнозу відтворення насе-

лення регіону. 

Під діагностикою відтворення трудових 

ресурсів слід розуміти комплекс науково-

методичних і науково-прикладних досліджень, 

спрямованих на виявлення, опис і ототожнення 

проблемних ситуацій при формуванні, розподілі, 

перерозподілі та використанні тієї  частини насе-

лення, що за своїм фізичним розвитком, розумо-

вими здібностями і знаннями здатна займатися 

суспільно корисною діяльністю. Головною ме-

тою проведення діагностики відтворення трудо-

вих ресурсів є виявлення негативних тенденцій 

розвитку явищ та процесів при формуванні, роз-
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поділі, перерозподілі та використанні трудових 

ресурсів. Наявність різних науково-методичних 

підходів до діагностики відтворення трудових 

ресурсів із позицій кількісних, якісних і структу-

рних характеристик дозволяє застосовувати від-

повідний інструментарій, що уможливлює діаг-

ностування регіонального соціуму.  

Послідовність проведення діагностики ві-

дтворення трудових ресурсів полягає у такому: 

виявлення тенденцій розвитку в процесах їх фо-

рмування, розподілу, перерозподілу та викорис-

тання; уніфікація підходів і стандартизації мето-

дів за умов обмеженості існуючих показників, 

що, у свою чергу, звужує можливість виявлення 

проблемних явищ і процесів; аналітичне обґрун-

тування, необхідне для формування заходів з 

управління трудовими ресурсами, ефективного їх 

використання, а також перспектив розвитку. За-

вданнями дослідження виступають: 1) виявлення 

причин зміни у структурі трудових ресурсів;  

2) ідентифікація проблем зміни у структурі еко-

номічно активного населення у певному регіоні; 

3) попередження негативних тенденцій у проце-

сах формування, розподілу, перерозподілу та 

використання трудових ресурсів. 

Об’єктною базою діагностики виступає 

процес формування, розподілу, перерозподілу та 

використання трудових ресурсів. Цей процес 

слід розглядати як послідовну зміну перелічених 

фаз. Слід брати до уваги, що природний, механі-

чний та економічний рух населення впливає на 

кількісні характеристики трудових ресурсів; у 

свою чергу соціальний рух – на якісні. Діагнос-

тика зміни умов природного, механічного, еко-

номічного та соціального руху населення перед-

бачає встановлення залежності процесів відтво-

рення трудових ресурсів від змін у його соціаль-

но-економічній реальності (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Системний підхід до діагностики відтворення трудових ресурсів регіону* 
 

* Власна розробка автора 

 

Діагностику відтворення трудових ресур-

сів слід здійснювати  за такими напрямами: 

- на фазі формування – встановлення 

зміни чисельності населення регіону у працезда-

тному та молодше працездатного віку, у тому 

числі міського та сільського; чисельності пра-

цюючих пенсіонерів; учнів професійно-

технічних навчальних закладів, студентів ВНЗ І-

ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації; працівників, які 

підвищили кваліфікацію; у структурі підготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів;  

- на фазі розподілу та перерозподілу – 

визначення змін у чисельності зайнятого насе-

лення за видами економічної діяльності за еко-

номічною активністю; структури економічно 

активного та неактивного населення; співвідно-

шення між ЕАН та ЕНН; ЕНН, безробітними та 

зайнятими; зайнятими та безробітними;  

- на фазі використання – визначення 

оцінки ефективності використання трудових 

ресурсів; динаміки швидкості зміни валового 

регіонального продукту, продуктивності праці 

та середньорічної заробітної плати;  співвід-

ношення валового регіонального продукту та 

чисельності зайнятих; попиту та пропозиції 

робочої сили; вивільнення працівників; наван-

таження незайнятих трудовою діяльністю гро-

мадян на одне  вільне робоче місце; рівень та 

тривалість безробіття; 

- встановлення напряму і швидкості змі-

ни показників, що характеризують відтворення 

трудових ресурсів регіону; 
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- зіставлення регіональних темпів змі-

ни показників відтворення трудових ресурсів 

із державними;  

- виявлення чинників впливу на про-

цеси відтворення трудових ресурсів регіону; 

- постановка діагнозу відтворення 

трудових ресурсів регіону. 

Доцільність проведення діагностики ві-

дтворення трудових ресурсів полягає у тако-

му:  

- виявлення тенденцій розвитку у про-

цесах їх формування, розподілу і перерозпо-

ділу та використання;  

- уніфікація підходів і стандартизації 

методів за умов обмеженості існуючих показ-

ників, які звужують можливості виявлення 

проблемних явищ і процесів;  

- аналітичне обґрунтування, необхідне 

для формування заходів щодо управління тру-

довими ресурсами, ефективного їх викорис-

тання, а також перспектив розвитку. 

Діагностику відтворення суспільного здо-

ров’я населення визначено як комплекс науково-

прикладних і науково-методологічних дослі-

джень, спрямованих на виявлення, опис й отото-

жнення проблемних ситуацій у забезпеченні ме-

дичними послугами, їх доступністю та якістю, а 

також у стані здоров’я населення регіону (рис.3). 

Слід зазначити, що головною метою проведення 

діагностики відтворення суспільного здоров’я 

населення є виявлення тенденцій розвитку фізи-

чного, духовного і соціального благополуччя 

мешканців регіону, що забезпечують демографі-

чний розвиток, максимально можливу тривалість 

життя і трудову активність, необхідні для іден-

тифікації проблемних ситуацій, знання про них 

дозволяє або переламати негативний тренд, або 

закріпити та підсилити позитивні процеси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Системний підхід до діагностики відтворення суспільного здоров’я населення регіону* 

* Власна розробка автора 

Діагностику відтворення суспільного здо-

ров’я населення регіону необхідно розглядати як 

дослідження, основними напрямами якого є:  

1) виявлення проблем змін у характеристиках суспі-

льного здоров’я населення регіону і причин їх вини-

кнення; 2) виявлення та ідентифікація проблем змін 

у структурі системи охорони здоров’я; 3) попере-

дження негативних тенденцій у процесах відтворен-

ня суспільного здоров’я населення регіону. 

Під діагностикою відтворення освітнього 

рівня регіонального соціуму слід розуміти ком-

плекс науково-прикладних досліджень, спрямо-

ваних на виявлення, опис та ототожнення про-

блем, пов’язаних із визначенням і зміною цілес-

прямованих процесів у вихованні та навчанні, 

досягнутих результатів в інтересах людини та 

регіонального соціуму. Метою діагностики відт-

ворення освітнього рівня населення є виявлення 

тенденцій у його формуванні та визначення 

пріоритетів розвитку системи навчання.  

Завданнями діагностики виступають такі 

питання: 1) встановлення доступності освіти для 

населення відповідної території; 2) виявлення та 

ідентифікація проблем змін у системі освіти та 

здобутті освітнього рівня населення; 3) визна-

чення відповідності наявного освітнього рівня 

населення потребам економіки; 4) попередження 

негативних тенденцій у процесах здобуття від-

повідного освітнього рівня. Отже діагностика 

відтворення освітнього рівня регіонального соці-

уму дозволяє виявити причинно-наслідкові 

зв’язки розвитку системи освіти і здобуття освіт-

нього рівня населенням; встановити відповід-

ність рівня професійної освіти потребам вироб-

ництва, науки, техніки та культури, а також сус-

пільним відносинам. 
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Об’єктною базою діагностики відтворення 

освітнього рівня регіонального соціуму виступає 

процес здобуття загальної (обов’язкової) та про-

фесійної освіти відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня (кваліфікований робіт-

ник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 

магістр) населенням та розвиток системи освіти і 

науки. 

Діагностику відтворення освітнього рівня 

регіонального соціуму необхідно здійснювати на 

підставі системного підходу, який дозволяє вста-

новити вплив кожної складової цього процесу на 

отримання освітнього рівня соціумом та оцінити 

його (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Системний підхід до діагностики відтворення освітнього рівня регіонального соціуму* 

* Власна розробка автора 

 

Послідовність етапів проведення діагнос-

тики, результати яких покликані забезпечити 

отримання обґрунтованого діагнозу, може бути 

такою: 

- встановлення змін у структурі закладів 

освіти та науки регіону, до яких належать дошкі-

льні заклади – ясла-садки, дитячі садки, ясла-

садки сімейного, комбінованого, компенсуючого 

типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні 

комплекси тощо; загальноосвітні навчальні закла-

ди – школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-

виховні комплекси, санаторні школи, а також 

спеціальні школи (школи-інтернати) та школи 

соціальної реабілітації); позашкільні навчальні 

заклади, які здійснюють освітню діяльність поза 

межами обов’язкової шкільної навчальної про-

грами, до них належать палаци, будинки, центри, 

станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та 

студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні 

школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціа-

лізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, 

оздоровчі та інші заклади; заклади професійної 

освіти – професійно-технічні та вищі навчальні 

заклади I-II та III-IV рівнів акредитації; 

- визначення ступеня охоплення та дос-

тупності для населення закладів освіти; 

- встановлення напряму і швидкості зміни 

відповідних показників, що характеризують відт-

ворення освітнього рівня регіонального соціуму; 

- встановлення діагнозу відтворення 

освітнього рівня регіонального соціуму. 

Під діагностикою умов відтворення культу-

рного розвитку населення розуміється комплекс 

науково-методологічних і науково-прикладних 

досліджень, спрямованих на виявлення, опис та 

ототожнення проблем, пов’язаних із забезпеченням 

населення послугами у сфері культури, мистецтва, 

інформаційних ресурсів, спорту та відпочинку в 

умовах соціального життя населення регіону. Ме-

тою діагностики умов відтворення культурного 

розвитку регіонального соціуму є виявлення пев-

них тенденцій у загальній системі надання культу-

рних послуг населенню, на засаді яких відбуваєть-

ся його культурне становлення. Результатом про-

ведення діагностики є встановлення діагнозу, тобто 

формування обґрунтованого висновку на підставі 

визначеного стану умов культурного розвитку, ви-

явлення причин, що викликають відхилення від 

нормативних показників, і прогнозування тенден-

цій цього розвитку.  

Діагностику умов відтворення культурно-

го розвитку регіонального соціуму необхідно 

розглядати як дослідження, основними завдан-

нями якого є: 1) виявлення та ідентифікація про-

блем зміни у структурі установ культури; 2) ви-

значення змін у діяльності установ культури;  

3) виявлення проблем зміни у характеристиках 

культурного розвитку населення регіону і при-
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чин їх виникнення; 4) попередження негативних 

тенденцій у процесах формування культурного 

рівня населення регіону. 

Об’єктною базою діагностики виступає 

культурний розвиток населення регіону як про-

цес виникнення, взаємодії, зміни, збереження і 

передачі (успадкування) історично-культурних 

цінностей у різних сферах суспільного життя, в 

ході якого відбувається розвиток регіонального 

соціуму (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5 Системний підхід до діагностики відтворення умов культурного розвитку регіонального соціуму* 

* Власна розробка автора 

 

Послідовність етапів проведення діагнос-

тики відтворення умов культурного розвитку 

регіонального соціуму доцільно запропонувати 

таку: 

виявлення тенденцій змін у фінансовому 

забезпеченні галузі на засаді визначення обсягів 

видатків на культуру, питомої ваги витрат на неї 

та на мистецтво у загальних витратах регіону, 

сукупних бюджетних витрат на культуру та мис-

тецтво у розрахунку на одну особу, кредиторсь-

кої заборгованості. Діюча модель фінансування 

культури та мистецтва ґрунтується на тому, що 

надання населенню послуг у сфері культури, ми-

стецтва, інформаційних ресурсів, спорту та від-

починку здійснюється за рахунок коштів держа-

вного та місцевих бюджетів; коштів, що  надхо-

дять  від  господарської діяльності,  надання пла-

тних послуг; грантів, благодійних внесків, доб-

ровільних пожертвувань фізичних та юридичних 

осіб та інших, не заборонених законодавством 

джерел; 

визначення структури закладів культури 

регіону, до яких належать театри, філармонії, 

організації телебачення та радіомовлення, де-

монстратори фільмів, видавництва, музеї, бібліо-

теки, заклади культури клубного типу, цирки, 

парки культури та відпочинку, позашкільні за-

клади естетичного виховання і дозвілля дітей та 

юнацтва, функцією яких є надання культурних 

послуг населенню з метою його різносторонньо-

го розвитку; 

встановлення змін у споживанні культур-

них послуг населенням регіону на засаді дослі-

дження показників кількості відвідувань театрів, 

концертних організацій, музеїв та кіносеансів; 

кількості бібліотек, закладів культури клубного 

типу та місць у кінотеатрах, книжкового фонду 

бібліотек; 

визначення ступеня доступності закладів 

культури та освіти; 

виявлення особливостей способу життя 

населення в контексті відтворення його культур-

ного рівня; 

встановлення напряму і швидкості зміни 

відповідних показників, що характеризують від-

творення умов культурного розвитку регіональ-

ного соціуму; 

встановлення діагнозу відтворення умов 

культурного розвитку регіонального соціуму. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Таким чином доведено, що доцільність 

проведення діагностики відтворення продуктив-

них сил у контексті розвитку регіонального соці-

уму полягає в уніфікації підходів, стандартизації 

методів, обмеженості існуючих показників, що 

звужують можливості виявлення проблемних 

явищ і процесів, у створенні аналітичного обґру-

нтування, необхідного для формування заходів, 

що сприяють соціально-економічному розвитку 

регіонального соціуму.  

Результати діагностики відтворення про-

дуктивних сил у контексті розвитку регіонально-

го соціуму дозволяють визначити причинно-

наслідкові зв’язки:  

між демографічними явищами та процесами, 

загальні й окремі тенденції та закономірності їх 

розвитку з урахуванням національних традицій і 

соціально-економічних особливостей регіону (діа-
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гностика відтворення населення). Вирізнення таких 

тенденцій і закономірностей дає можливість розпі-

знати негативні (кризові) явища та процеси, вста-

новити передумови їх виникнення, визначити й 

оцінити відхилення від еталона (нормативних по-

казників, прийнятних для відповідної території). 

Це, у свою чергу, дозволяє обирати найбільш ефек-

тивні заходи, здатні в короткостроковій перспекти-

ві або переломити негативний тренд у їх перебігу, 

або закріпити та підсилити позитивні процеси; оці-

нити стан фізичного, духовного і соціального бла-

гополуччя населення регіону, виявити причини та 

закономірності його розвитку з урахуванням особ-

ливостей функціонування регіональної системи 

охорони здоров’я, техногенного навантаження те-

риторії, економічного і соціального розвитку регіо-

ну (діагностика відтворення суспільного здоров’я); 

між існуючими демографічними процеса-

ми та сучасними тенденціями розвитку системи 

професійної освіти, економіки з урахуванням 

соціально-економічних особливостей регіону та 

кон’юнктури регіонального ринку праці, що 

склалася (діагностики відтворення трудових ре-

сурсів); 

між існуючою освітньою системою та на-

буттям відповідного освітнього рівня населенням 

(діагностики відтворення освітнього рівня); 

між існуючою мережею закладів культури 

та культурним розвитком регіонального соціуму, 

загальні й окремі тенденції та закономірності їх 

розвитку з урахуванням національних традицій і 

соціально-економічних особливостей регіону 

(діагностики умов відтворення культурного роз-

витку населення). 
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Варцаба В.І. 

 

ОЦІНКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ МЕНЕДЖМЕНТОМ  

В УКРАЇНІ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ 

 
У статті проаналізовано потенціал відомих управлінських технологій та інструментів для можливого 

їх використання в інноваційних процесах і процедурах гармонізованого управління і менеджменту на 

регіональному рівні. Продемонстровано, що технологія стратегічного управління регіональним розвитком 

виступає яскравим прикладом широкого використання цілого комплексу сучасного менеджерського 

інструментарію. Аналітично підтверджено, що в існуючій практиці регіонального менеджменту в Україні 

відсутнє масштабне використання сучасних концепцій та інструментів управління світового рівня, що 

доказово свідчить про потребу створення і запровадження в практичне управління інноваційних управлінських 

технологій і рекомендацій, які базуються на гармонізації інтересів, стосунків і взаємодії учасників регіональних 

ринків і досягнення спільних цілей їх діяльності. 

Ключові слова: регіональний менеджмент, інструменти управління, управлінські рішення, розвиток 

регіону, управлінські інновації, сучасні концепції, стратегічне управління.  

 
Постановка проблеми. Успадкувавши від 

СРСР традиційну для неринкової економіки 

систему управління своїми регіональними 

утвореннями, органи державної влади України 

протягом тривалого часу, постійно декларуючи 

необхідність переходу на ринкові методи 

управління соціально-економічним розвитком 

держави та її регіонів, так і не провели 

кардинально необхідні реформи 

адміністративного, структурного, соціального та 

управлінсько-технологічного характеру. 

І це при тому, що в науково-інформаційному 

просторі протягом десятиліть широко представлені 

негативні оцінки таких характеристик українських 

управлінців, як: «перекручена свідомість», 

«функціональна неповноцінність» [1] (2002 р.), 

«якість влади і управління» [2] (2006 р.), 

«живучість адміністративно-командної моделі 

регулювання», «фахова непідготовленість 

управлінців регіонального рівня та місцевого 

самоврядування» [3] (2007 р.), «Кадри і 

менеджмент — це ключова проблема, хворе місце 

молодої держави України» [4] (2009 р.) і т.п. Все це 

пояснюється діагностованим ще у 2000 році 

фактом того, що «українські менеджери надають 

перевагу використанню неринкових методів 

управління …», а «… до формування «критичної 

маси» управлінців, готових жити за ринковими 

законами, ще далеко» [5]. 

На думку багатьох експертів, саме тривале 

ігнорування системою управління державою та її 

регіонами цих та багатьох інших подібних оцінок 

і  рекомендацій  вітчизняної  науки  призвели  до 
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катастрофічних результатів її функціонування 

наприкінці 2013–2014 років, коли Президент і 

Уряд України відкритим текстом було названо 

«… корумпованим і клептократичним режимом 

персоналістського типу» [6, с. 7]. Тобто режи-

мом, функціонерами якого на перший план виво-

дились тільки власні особисті і/або кланові цілі 

та інтереси, а не прагнення вирішення проблем 

удосконалення управління через гармонізацію 

цілей та інтересів стейкхолдерів вітчизняної і 

регіональних економік. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання теорії і практики 

регіонального управління з позицій розвитку 

концепцій, моделей і інструментів ефективного 

їх використання, теоретико-аналітичних і 

методологічних аспектів адаптації і 

використання світового досвіду регіонального 

управління в Україні розглядались і 

опрацьовувались у дослідженнях Е. Алаєва, 

О. Амосова, О. Байдалової, В. Бутова, Б. Бур-

кінського, В. Воротіна, О. Грінберга, Б. Гераси-

мова, Г. Гутмана, М. Долішнього, В. Ігнатова, 

В. Керецмана, Ф. Кожуріна, М. Комарова, 

В. Котилка, О. Крайник, В. Лексіна, М. Лендєл, 

С. Максименка, М. Медведєва, О. Осауленка, 

І. Райніна, С. Романюка, В. Симоненка, Д. Сте-

ченка, О. Топчієва, С. Харчикова, В. Ходачека, 

Ю. Чернецького, О. Чистобаєва, О. Швецова, 

Б. Штульберга та багатьох інших. 

Аналіз публікацій останніх років свідчить, 

що питання використання менеджерського 

інструментарію у вітчизняному регіональному 

управлінні, зокрема інструментів стратегічного 

планування регіонального і місцевого 

економічного розвитку, розглядається такими 

вітчизняними дослідниками, як В.М. Кузьмин, 

В.С. Коломийчук, С.О. Біла, М.М. Розумний, 

Н.С. Іванова, Г.В. Васильченко, І.Т. Зварич  

та іншими. 
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Разом з тим недостатньо вивченими 

залишаються питання адаптації відомих 

управлінських технологій та інструментів 

вітчизняного і світового рівня для можливого 

використання в процесах і процедурах 

гармонізованого регіонального менеджменту, що 

в умовах децентралізаційних процесів в Україні 

набуває підвищеної значущості. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є оцінка існуючого стану використання 

концепцій, технологій та інструментів 

регіонального менеджменту управлінським 

корпусом вітчизняних соціально-економічних 

систем регіонального рівня. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Незважаючи на песимістичність 

ситуації в сфері управління життєдіяльністю 

регіональних спільнот, існуючий позитивний 

світовий і європейський досвід у вигляді 

моделей, технологій, механізмів та інструментів 

управління регіонами хоча і повільно, але 

неухильно проникали і продовжують проникати 

в практику вітчизняного управління соціально-

економічним розвитком регіонів. При цьому, всі 

функціонери системи регіонального 

менеджменту (державного, самоврядного, 

адміністративного і традиційного) поставали 

перед необхідністю вибору таких інноваційних 

технологій та інструментів управління, які б 

максимально відповідали вимогам і потребам 

сучасності, давали змогу швидко реагувати на 

динамічні зміни в оточенні і внутрішньому 

середовищі регіональних суспільних систем 

(РСС), приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з досягнення поставлених цілей і 

завдань та збереження інтересів всіх або 

більшості учасників цього розвитку.  

Щодо позитивного світового досвіду, то слід 

вказати, що ще у 2006 р. дослідниками 

Лондонської школи бізнесу Дж. Біркіншоу (Julian 

Birkinshaw, 1964) та М. Молом (Michael J. Mol, 

1967) у роботі [7] були опубліковані результати 

аналізу процесів створення і впровадження 

найважливіших управлінських інноваційних 

концепцій кінця ХХ століття, а в книзі «Гігантські 

кроки в менеджменті: інновації, які змінюють 

методи нашої роботи» [8] ними в числі 50-ти 

найбільш важливих інновацій у менеджменті були 

названі такі, як: аналіз інвестиційного портфелю 

(Investment Portfolio Analysis – IPA), планування 

матеріальних ресурсів (Materials Requirement 

Planning – MRP), модель бренд-менеджменту 

(brand management model – MBM), аналіз грошових 

потоків (Cash-flow Analysis – CFA), облік витрат на 

діяльність (Activity-based Costing – ABC), цільові 

витрати (Target Costing – TC), капітальні видатки 

(Capital Budgeting – CB), загальний менеджмент 

якості (Total Quality Management – TQM), 

стратегічне планування (Strategic Planning – SP), 

точно в час (Just in Time-JIT) тощо. 

Важливим висновком цього дослідження 

стала сформульована авторами думка, що 

«Багато з практик, процесів і структур 

(менеджменту, В.І.В.), які ми бачимо в сучасних 

бізнес-організаціях, були розроблені протягом 

останніх 150 років творчими зусиллями 

інноваторів від менеджменту. Серед цих 

інноваторів були як відомі Альфред П. Слоун і 

Фредерік Тейлор, так і безліч інших невідомих 

індивідуумів і малих груп людей, які шукали 

можливості удосконалення внутрішньої роботи 

організацій, випробовуючи щось нове» [7]. 

Автор коментаря до цієї роботи [9] дійшла 

висновку, що порівняно із технологічними 

інноваціями придумати «.. успішні інновації в 

менеджменті є навіть більш важко, …» в зв’язку 

з тим, що цим експериментам заважають 

«традиції», «бюрократія» та «ієрархія». 

Слід зазначити, що всі ці негативні 

чинники присутні без найменшого сумніву і у 

менеджменті вітчизняних регіональних 

суспільних систем. Для того ж, щоб оцінити стан 

використання цим менеджментом сучасних 

концепцій та інструментів, звернемось до 

результатів досліджень, які проводяться 

експертами Bain & Company протягом останніх 

20 років. 

Згідно з опублікованими в [10] даними, у 

2013 році серед найбільш популярних 

управлінських інструментів представниками 

світового бізнес-середовища було названо 25 

найбільш популярних інструментів менеджменту. 

Серед наведених у табл. 1 управлінських 

інструментів 4 (Big Data Analitycs, Complexity 

Reduction, Employee Engagement Surveys, Zero-

based Budgeting) вперше потрапили до списку у 

2013 році, а 5 (Strategic Planning, Customer 

Relationship Management, Employee Engagement 

Surveys, Benchmarking and Balanced Scorecards) 

були названі як такі, що отримали найбільш 

масштабне використання у процесах 

практичного управління. 

Хоча на сьогодні в Україні відсутні 

аналітичні оцінки кількісного та якісного 

характеру використання названих вище 

концепцій та інструментів вітчизняними 

управлінцями на регіональному рівні, однак 

оцінювання за результатами аналізу наукових 

публікацій останніх років дають змогу 

стверджувати, що у вітчизняному регіональному 

менеджменті сьогодні найбільш поширеним є 

використання інструментів стратегічного 

планування регіонального і місцевого 

економічного розвитку, що цілковито відповідає 

оцінкам експертів Bain & Company. 

Однак, про масштабне використання на 

такому ж рівні інших управлінських інструментів з 

наведеного переліку ще не йдеться, хоча в 

практичному управлінні все частіше з’являються 

позитивні приклади використання різних 
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управлінських інновацій і концепцій, серед яких 

присутні і такі, що не ввійшли до переліку 

найпопулярніших у 2013 році інструментів. Це і 

концепція загального менеджменту якості, 

стратегічний, проектний, інноваційний, 

інвестиційний, кризовий, маркетинг-, ризик-, тайм- і 

бренд-менеджмент, контролінг і бюджетування, 

реінжиніринг і управління змінами тощо. 
 

Таблиця 1 

Перелік 25-ти найбільш популярних у світовому бізнес-середовищі інструментів менеджменту  

(у % використання з усіх опитаних)* 

№ 
Назва інструмента 

менеджменту 
% № 

Назва інструмента 

менеджменту 
% № 

Назва інструмента 

менеджменту 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Balanced Scorecard (BS) 

— збалансована 

система показників 

73 10 Decision Rights Tools 

(DRT) — інструментарій 

правильних рішень 

62 19 Scenario and 

Contingency Planning 

(SCP) — планування 

сценаріїв і випадків 

70 

2 Benchmarking (BM) — 

бeнчмаркінг 

80 11 Downsizing (DS) — 

скорочення 

61 20 Social Media Programs 

(SMP) — соціальні 

медіа-програми 

69 

3 Big Data Analytics 

(BDA) — 

аналітика великих 

масивів інформації 

68 12 Employee Engagement 

Surveys (EES) — аналіз 

залученості працівників 

73 21 Strategic Alliances 

(SA) — стратегічні 

альянси  

72 

4 Business Process 

Reengineering (BPR) — 

реінжиніринг бізнес-

процесів 

72 13 Mergers and Acquisitions 

(MA) — злиття і 

поглинання 

64 22 Strategic Planning (SP) 

— стратегічне 

планування 

81 

5 Change Management 

Programs (CMP) — 

програми управління 

змінами 

77 14 Mission and Vision 

Statements (MVS) — 

декларація місії і бачення 

79 23 Supply Chain 

Management (SCM) — 

менеджмент ланцюга 

поставок 

74 

6 Complexity Reduction 

(CR) — зниження 

складності 

65 15 Open Innovation (OI) — 

відкриті інновації 

70 24 Total Quality 

Management (TQM) — 

загальний 

менеджмент якості 

74 

7 Core Competencies (CC) 

— основні компетенції 

78 16 Outsourcing (OS) — 

аутсорсинг 

71 25 Zero-based Budgeting 

(ZBB) — 

бюджетування на 

нульовій базі 

61 

8 Customer Relationship 

Management (CRM) — 

менеджмент 

взаємовідносин із 

споживачами 

83 17 Price Optimization Models 

(POM) — моделі цінової 

оптимізації 

69    

9 Customer Segmentation 

(CS) — сегментування 

споживачів 

75 18 Satisfaction and Loyalty 

Models (SLM) — моделі 

задоволеності і лояльності 

75    

* Інтерпретація автора з використанням інформації Bain & Company’s Management Tools & Trends survey, 2013 [9] 

 
Не беручи на себе завдання детального 

аналізу використання в практиці управління 

вітчизняними регіонами тих чи інших концепцій 

та інструментів менеджменту, можемо зауважити, 

що українськими науковцями і управлінцями-

практиками пропонуються і апробуються 

різноманітні варіанти оригінальних концепцій, 

моделей, технологій та інструментів управління 

регіональними утвореннями, які певною мірою 

виявляються адаптованими і удосконаленими 

варіантами або комбінаціями тих чи інших 

складових позитивного світового досвіду. 

Цілком очевидно, що регіональний рівень 

управління і менеджменту в сучасних 

економічних і управлінських реаліях України 

вимагає створення такої моделі менеджменту, яка 

б забезпечувала здатність системи до 

обґрунтованих і ефективних динамічних 

адаптаційних змін у діяльності регіонального 

комплексу підприємств, установ і організацій та 

забезпечення конкурентоздатності останніх 

навіть за значної диференційованості як за 

цілями і завданнями, так і доступними 

ресурсами. Адже загально відомий факт, що нині 
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тільки ≈ 5% національного багатства розвинених 

країн забезпечується їх природними ресурсами, ≈ 

18% — матеріальною базою і фінансовими 

капіталами, а ≈ 77% — знаннями і вміннями 

розпоряджатися (приймати правильні рішення) 

всіма доступними для використання видами 

ресурсів. 

Отже, для оцінювання реального стану 

озброєності вітчизняного регіонального 

менеджменту сучасними концепціями та 

інструментами, звернімось до раніше виявленого 

в [10] факту підвищення ефективності 

управління у разі комплексного використання 

інноваційних інструментів та проаналізуємо уже 

названу вище технологію стратегічного 

управління соціально-економічним розвитком 

регіонів України, в основі якої лежать 

«Методичні рекомендації щодо формування 

регіональних стратегій розвитку», затверджені 

ще у 2002 році наказом Міністерства економіки 

та з питань європейської інтеграції України. 

Навіть побіжний перегляд п.1 ІІІ-го 

розділу цього документу [11] дає змогу 

стверджувати, що для розробки і подальшої 

реалізації стратегій соціально-економічного 

розвитку будь-якого регіону необхідно оволодіти 

та отримати навики і досвід використання 

багатьох із названих у числі 25 найпопулярніших 

інструментів менеджменту 2013 року. 

Так, не викликає сумніву, що передбачена 

цією методикою обов’язкова «описово-

аналітична частина» з детальним викладенням 

географічних, історичних, демографічних, 

економічних, соціальних характеристик регіону 

та аналізуванням і оцінюванням фактичного 

стану розвитку, а також конкурентних переваг та 

обмежень у його майбутньому розвитку вимагає 

використання щонайменше Big Data Analytics 

(BDA). 

Формулювання «стратегічного бачення» з 

відображенням найбільш загальних уявлень про 

майбутнє регіону, життя його населення та місію 

прямим чином диктує необхідність використання 

інструменту Mission and Vision Statements (MVS). 

Вимоги методики щодо ідентифікації та 

встановлення «стратегічних цілей» і «поетапних 

планів дій» щодо їх досягнення з детальним 

описом заходів, термінів виконання, 

відповідальних виконавців і джерел 

фінансування, а також «сценаріїв стратегії 

розвитку» цілком очевидно не може обійтись без 

використання як мінімум інструментів Strategic 

Planning (SP), Scenario and Contingency Planning 

(SCP), Balanced Scorecard (BS). 

Управління ж процесами і процедурами 

реалізації стратегічного плану не може 

відбуватися без використання Business Process 

Reengineering (BPR), Change Management 

Programs (CMP), Strategic Alliances (SA), Total 

Quality Management (TQM), Social Media 

Programs (SMP), Employee Engagement Surveys 

(EES). 

Врешті-решт слід зауважити, що 

прийняття управлінських рішень щодо 

використання будь-якого інструменту, а також 

отриманих з його допомогою результатів вимагає 

обов’язкового і тотального використання 

інструменту Decision Rights Tools (DRT). 

Таким чином, цілком очевидним є той 

факт, що саме технологія стратегічного 

управління регіональним розвитком виступає 

яскравим прикладом концентрованого 

використання цілого комплексу сучасного 

менеджерського інструментарію. І, хоча цей 

перелік не є вичерпним, він демонструє 

необхідність і доцільність використання у 

процесах стратегічного управління економічним 

розвитком регіонів України як уже відомих 

концепцій та інструментів менеджменту, так і 

обґрунтованого створення й запровадження у 

практичне управління інноваційних вітчизняних 

розробок, методик, технологій і рекомендацій.  

Однак, за висновками аналітичної доповіді 

Національного Інституту Стратегічних 

Досліджень (НІСД) [12] існуючій практиці 

регіонального управління в Україні є 

притаманними такі недоліки у підходах до 

прийняття управлінських рішень на 

регіональному рівні, які прямим чином свідчать 

про відсутність у цій практиці більшості із 

названих вище необхідних і уже апробованих 

інструментів менеджменту, не говорячи про 

появу і масштабне використання інноваційних 

вітчизняних. 

З позиції сформульованої мети цього 

дослідження серед причин наявних недоліків, у 

першу чергу, слід назвати такі: «… — відсутність 

єдиної системи стратегічного планування та 

механізму узгодження стратегічних пріоритетів 

розвитку держави та регіонів… », «… — 

неефективність державного механізму 

фінансового забезпечення регіонального 

розвитку… », «… — недосконалість системи 

територіальної організації влади… » [12, с. 51], 

«… — домінування методів ручного 

управління… », «… — недооцінка ролі місцевого 

самоврядування та місцевої ініціативи… », 

«… — низький рівень технологічного та 

інформаційного супроводження розробки та 

прийняття управлінських рішень на 

регіональному рівні (відсутність відповідного 

моніторингу проблеми, аналізу та моделювання 

шляхів її вирішення, об’єктивної оцінки 

ресурсного забезпечення)… », «… — відсутність 

процедури узгодження управлінських рішень з їх 

виконавцями, низька питома вага інноваційних, 

стратегічних рішень у системі прийнятих 

управлінських рішень, …» [12, с. 52]. 

Отже говорити про задовільний рівень 

вітчизняного регіонального менеджменту за 
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наявності таких офіційних оцінок не 

доводиться. 

Тут буде доречним згадати, що, згідно із 

зовсім недавньою за часом публікацією 

(березень, 2014 р.) про результати дослідження 

груп соціальних та економічних інтересів на 

прикладі регіонів шести європейських держав 

[13], автори цього дослідження також дійшли 

висновку про існування в системі управління 

єврорегіонами певних недоліків. Однак, природа 

цих недоліків лежить не в технологічно-

інструментальній площині, а необхідності 

інституціоналізації «регіоналізму в регіонах» з 

причин відсутності у останніх якісного і 

адекватного представництва соціальних і 

економічних інтересів територіальних громад та 

їх складових (бізнес, профспілки, громадські 

організації і т.п.) на рівні центральних урядів. 

Тобто, регіон був інтерпретований авторами як 

«місце взаємодії інтересів», для якого став 

необхідним «відповідний рівень стратегічного 

управління». Для ліквідації цього недоліку 

«Держави визнали регіон як відповідний рівень 

стратегічного управління …» із запровадженням 

адекватного «… управління на регіональному 

або «мезо» рівнях у всіх великих і багатьох 

малих державах Європи». 

Таким чином, хоча проблеми із 

забезпеченням якісного стратегічного управління 

на рівні вітчизняних регіонів криються у 

відсутності належного технологічно-

інструментального переозброєння вітчизняного 

регіонального менеджменту, а в країнах Європи 

— у певній дисгармонічності відносин між 

загальнодержавним і регіональним рівнями 

управління, характерною для обох випадків 

рисою є очевидна наявність спричиненою цими 

умовами дисгармонії і дисергії в діяльності 

учасників ринкових стосунків як безпосередньо в 

«місці взаємодії інтересів» — регіоні, так і у 

відносинах між різними рівнями управління в 

регіоні і державі загалом. Тобто, в існуючих і 

активно використовуваних сьогодні концепціях 

та інструментах регіонального менеджменту 

відсутні (за винятком внутрішніх організаційних) 

навіть елементи гармонізації стосунків і 

взаємодії учасників регіональних ринків під 

впливом державної політики і регіонального 

менеджменту. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Незважаючи на те, що в існуючій 

практиці регіонального менеджменту в Україні 

відсутнє масштабне використання сучасних 

концепцій та інструментів управління світового 

рівня, у практичному управлінні вітчизняного 

менеджерського корпусу все частіше з’являються 

позитивні приклади використання різних 

управлінських інновацій і концепцій. Яскравим 

прикладом концентрованого використання цілого 

комплексу сучасного менеджерського 

інструментарію виступає технологія 

стратегічного управління регіональним 

розвитком. 

Однак, в існуючих концепціях та 

інструментах регіонального менеджменту 

відсутні навіть елементарні спроби управлінської 

гармонізації цілей, інтересів, стосунків і 

взаємодії учасників регіональних ринків під 

відповідними впливами державної політики і 

регіонального менеджменту, що актуалізує 

необхідність і доцільність виявлення і вивчення 

можливостей використання вітчизняним 

регіональним менеджментом управлінських 

концепцій, технологій та інструментів інтеграції 

учасників ринкових стосунків через 

встановлення спільних інтересів і досягнення 

спільних цілей діяльності. 

Виходячи з того, що передумовою 

досягнення гармонії і синергії виступає 

організаційна інтеграція, то виглядає цілком 

доцільним у подальшому оцінити можливості, 

потенціал та існуючі проблеми у впровадженні і 

ефективному використанні вітчизняним 

регіональним менеджментом управлінських 

концепцій, технологій та інструментів інтеграції 

учасників ринкових стосунків через 

встановлення спільних інтересів і досягнення 

спільних цілей діяльності. 
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Винар Н.В. 

 

ВРАХУВАННЯ КРИТЕРІЇВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ  

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Обґрунтовано необхідність дотримання критеріїв сталого розвитку в управлінні туристично-

рекреаційними територіями. Досліджено практичні аспекти реалізації критеріїв сталого розвитку в управлін-

ні туристично-рекреаційними територіями Карпатського регіону. Визначено бар’єри, що стримують сталий 

розвиток туристично-рекреаційних територій з позицій екологічної безпеки. Окреслено шляхи забезпечення 

сталого розвитку туристично-рекреаційних територій Карпатського регіону з урахуванням міжнародних 

природоохоронних угод та забезпечення транскордонного співробітництва в екологічній сфері.  

Ключові слова: туристично-рекреаційна територія, Карпатський регіон, сталий розвиток, критерії 

сталого розвитку, екологічна безпека, моніторинг забезпечення екологічної безпеки, автентичність туристи-

чно-рекреаційної території.  

 
Постановка проблеми. Сьогодні в Украї-

ні туристична галузь створює нові можливості 

для розвитку підприємств та створення робочих 

місць у різних секторах національної економіки, 

сприяє залученню інвестицій і підтримці сфери 

послуг, навіть у досить віддалених територіях, 

приносить відчутну економічну та соціальну від-

дачу, стає інструментом для міжкультурного по-

розуміння. Однак ефективний розвиток туризму 

не може оминати проблеми забезпечення сталого 

розвитку туристично-рекреаційних територій. 

Управління розвитком туристично-рекреаційних 

територій має ґрунтуватися на зведенні до міні-

муму негативних наслідків туризму на соціаль-

но-економічну сферу і навколишнє середовище, 

збереженні природної та культурної спадщини і 

автентичності територій, забезпеченні примно-

ження туристичних об’єктів, створенні нових 

робочих місць. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання сталого розвитку територій висвіт-

лені в працях вітчизняних і зарубіжних дослід-

ників В. Геєця, В. Александрової, Т. Артьомової, 

Ю. Бажала, О. Барановського [1], І. Андрощука, 

Б. Жиляєва, М. Чижевського [2], Д. Медоуза, 

Й. Рэндерса, В. Беренса [3], Н. Дробнохода [4], 

О. Алимова, А. Даниленка, В. Трегобчука, 

О. Веклич, В. Венгер [5, 6]. Однак проблема вра-

хування критеріїв сталого розвитку в управлінні 

туристично-рекреаційними територіями й досі 

залишається відкритою. Виникає потреба в пог-

либленому вивченні особливостей сталого роз-

витку та впливу туризму на екологічну безпеку 

туристично-рекреаційних територій. 

Формулювання цілей статті. Обґрунту-

вання шляхів забезпечення дотримання критеріїв 
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сталого розвитку в управлінні туристично-

рекреаційними територіями Карпатського регіону. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Туристично-рекреаційні території істотно 

відрізняються від промислово-виробничих тери-

торій за цілями створення, господарським та 

правовим становищем. Вони можуть знаходити-

ся на територіях декількох муніципалітетів. Ос-

новними цілями створення туристично-

рекреаційних територій є залучення інвестицій у 

розвиток туристичної сфери, соціально-

економічний розвиток територій, зростання рівня 

та якості життя населення, зміцнення дохідної 

частини бюджету за рахунок збільшення надхо-

джень від туристичної сфери, працевлаштування 

місцевого населення. 

Поряд з економічною ефективністю турис-

тично-рекреаційні території приносять і соціальну 

вигоду. За даними Всесвітньої організації туризму 

(ВОТ) у сфері туризму щорічно зайнято майже 100 

млн осіб (6,3% від загальної чисельності зайнятих). 

А у пікові сезони цей показник досягає 10-15%. За 

останні 10 років туристична галузь зросла на 25% 

[8]. Вплив туризму на добробут та культуру насе-

лення є очевидним, оскільки він допомагає людям 

стати більш свідомими стосовно екологічних про-

блем і розбіжностей між народами та культурами. 

Збереження історичної спадщини, культури, тра-

дицій та автентичності територій здійснюється в 

тому числі завдяки туризму, розвиток якого стиму-

лює мистецтво та ремесла, а також інші творчі за-

ходи у рамках громади туристично-рекреаційної 

території. Одержуючи джерело доходу на основі 

місцевої культури, громада більш охоче і високо 

цінує свою культурну спадщину. Одночасно при 

стихійному туристичному освоєнні території мож-

на перейти межі, за якими туристично-рекреаційна 

територія втрачає свою автентичність, порушуєть-

ся природна рівновага, а то й взагалі знищуються 

природно-екологічні системи.  
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Є очевидним, що в управлінні туристич-

но-рекреаційними територіями соціально-

економічний розвиток та охорона навколиш-

нього середовища не можуть розглядатися як 

протилежні сфери. Уряд має відігравати важ-

ливу роль у формуванні системи стимулюючих 

важелів щодо забезпечення сталого розвитку 

туристично-рекреаційних територій, створюю-

чи агентства розвитку туризму, здійснюючи 

підтримку неурядових організацій і приватного 

сектору тощо (табл. 1). У свою чергу, місцеве 

самоврядування передбачає розширення прав і 

можливостей місцевих громад у процесі пла-

нування та прийняття рішень в управлінні роз-

витком туризму. Надання громадськості відпо-

відальності за розвиток територій та забезпе-

чення внутрішнього контролю над життєдіяль-

ністю громад — це фундаментальний принцип 

сталого розвитку. Розширення прав і можливо-

стей громад дає можливість впливати на при-

йняття рішень і звертати увагу на позицію ко-

рінних та традиційних локальних груп. У цьо-

му аспекті основною функцією держави є нор-

мативне забезпечення стійкого розвитку, тобто 

створення умов для максимального викорис-

тання переваг і мінімізації негативного впливу 

туризму на навколишнє середовище туристич-

но-рекреаційної території. 
Таблиця 1  

Сфери державного регулювання, що впливають на розвиток туристично-рекреаційних територій* 

Сфера Важелі державного регулювання 

Туризм 

- розробка, узгодження та впровадження державної політики в сфері туризму;  

- підтримка розвитку туризму; 

- стимулювання впровадження сучасних технологій менеджменту та маркетингу 

Фінанси 

- зростання обсягу бюджетних коштів, призначених на реалізацію програм у сфері 

туризму; 

- стимулююча податкова політика щодо підприємств туристичної галузі 

Торгівля 
- визначення чітких умов торговельних договорів; 

- стимулювання експорту та інвестиції 

Економічний роз-

виток 

- реалізація політики сталого розвитку; 

- підтримка туристичного підприємництва 

Навколишнє сере-

довище та приро-

дні ресурси 

- регулювання та контроль впливу на навколишнє середовище; 

- збереження біорізноманіття; 

- стимулювання розвитку екотуризму 

Транспорт 

- врахування формування оптимального туристичного ланцюга у процесі розвитку 

логістичної сфери; 

- забезпечення доступності транспорту 

Культура - збереження історичних пам’яток та культурної спадщини 

Освіта - забезпечення формування спеціальних навчальних програм у сфері туризму 

Охорона здоров’я 

та соціальна без-

пека 

- забезпечення соціальної безпеки та соціального страхування для клієнтів і співробіт-

ників туристичної сфери; 

- забезпечення правопорядку в туристично-рекреаційних територіях 

Спорт і відпочи-

нок 

- організація фестивалів, чемпіонатів, змагань та інших спортивно-масових і культур-

но-відпочинкових заходів 

* Сформовано автором особисто на основі власних досліджень 

Слід також відзначити важливість того, що 

місцеве процвітання забезпечується завдяки ін-

тегруванню туризму в національну економіку та 

співпраці з іншими секторами, що забезпечує 

надійне джерело доходу до бюджетів усіх рівнів. 

Рамкова конвенція про охорону та сталий розви-

ток Карпат відзначає, що зусилля, спрямовані на 

охорону, збереження та стале використання при-

родних ресурсів Карпат, не можуть бути досяг-

нуті лише однією країною, а вимагають регіона-

льної співпраці; а також, слід відмітити, що зрос-

тає важливість транскордонного співробітництва 

у досягненні екологічної цілісності [7]. 

Вигідне географічне положення, багата іс-

торія та мальовничі краєвиди Карпатського регі-

ону стали передумовою для розвитку потенціалу 

туристично-рекреаційних територій. Це також у 

свою чергу активізувало розвиток таких видів 

туризму, як екотуризм, зелений туризм, кваліфі-

кований туризм, етнотуризм. Посилилася також 

співпраця суб’єктів туристичної сфери з рекреа-

ційними природно-заповідними об’єктами — 

біосферними заповідниками (Карпатським і 

«Східні Карпати»), національними природними 

парками (Карпатським, «Гуцульщина», Вижни-

цьким, Яворівським). При цьому гостро виникла 

необхідність накопичення достовірної інформа-

ції про наявні природні ресурси та чинники де-

градації рекреаційних ресурсів.  

Разом з тим, незважаючи на активізацію 

наукової діяльності щодо розвитку теоретико-

методологічних засад рекреаційного природоко-

ристування, серед найгостріших проблем вико-

ристання рекреаційного потенціалу країни зали-

шається зростання темпів неконтрольованої екс-

плуатації природних комплексів рекреаційних 
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територій, що призводить до їх швидкої дигресії. 

Практика використання рекреаційно-туристич-

них територій України свідчить про недоскона-

лість економіко-організаційних механізмів рек-

реаційного природокористування та недостатню 

ефективність їх інструментів [11, с.1]. 

Отже виникає необхідність у визначенні 

індикаторів впливу туризму на навколишнє се-

редовище з урахуванням критеріїв сталого роз-

витку, оскільки при збільшенні туристичного 

навантаження змінюється стан природних ресур-

сів Карпатського регіону. 

На сьогодні в Україні відповідно до Рам-

кової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат реалізовується політика сталого розвит-

ку, яка використовує існуючі методи моніторин-

гу та оцінки навколишнього середовища, що пе-

редбачає: співпрацю у здійсненні науково-

дослідної діяльності та наукових розвідок у Кар-

патах; спільні або взаємодоповнюючі моніторин-

гові програми, включаючи систематичний моні-

торинг стану довкілля; порівнянність, взаємодо-

повнюваність, стандартизацію методів дослі-

дження та відповідних заходів щодо збору даних; 

гармонізацію існуючих та розробку нових еколо-

гічних, соціальних та економічних показників; 

формування системи раннього попередження, 

моніторингу та оцінки природних та техноген-

них ризиків і загроз [7]. 

Варто зазначити, що спроба домогтися 

прогресу в забезпеченні стійкості управління 

сталим розвитком туристично-рекреаційних те-

риторій може бути невдалою без об’єктивної 

оцінки того, що лежить в її основі, тобто прин-

ципів дотримання та вимірювання самого проце-

су сталого розвитку. Визначення та використан-

ня показників сталості є центральним компонен-

том процесу управління. Показники дозволяють 

відстежувати певні зміни з плином часу в послі-

довній та постійній манері, допомагають прояс-

нити цілі та найголовніше змушують їх бути 

більш точними. Вони можуть бути використані, 

щоб показати поточний стан галузі, вплив тури-

зму на рівень доходів громадян, зусилля управ-

лінських дій щодо зменшення рівня забруднення 

тощо. Використання показників сталості дозво-

ляє за необхідності попередити або внести зміни 

в діяльність державних органів та органів місце-

вого самоврядування, а також забезпечити осно-

ву для довгострокового планування. 

Регулярний моніторинг змін в екологічних 

та соціально-економічних аспектах з використан-

ням показників сталості дозволяє управлінню роз-

витком туристично-рекреаційних територій стати 

більш гнучким та адаптивним. Слід виокремити 

п’ять критеріїв для вибору показників сталого 

розвитку: актуальність цього показника для обра-

ної проблеми; можливість одержання й аналізу 

необхідної інформації; довіра до інформації та 

довіра до користувачів даних; якість і простота 

розуміння серед користувачів; порівнянність за 

часовими і територіальними ознаками. В ідеалі, 

детальний моніторинг туристично-рекреаційних 

територій має включати такі об’єкти дослідження: 

державні відомства та установи, що здійснюють 

регулювання в сфері туризму, регіональна та міс-

цева влада, сегменти туристичних асоціа-

цій,транспортний сектор, національні парки та 

інші природоохоронні території, об’єкти культур-

ної спадщини та суб’єкти їх охорони; екологічні 

організації; громадськість, університети та інші 

органи, пов’язані з туристичною освітою та про-

фесійною підготовкою, торговельні об’єднання 

тощо. Систематичний моніторинг дозволяє визна-

чити тенденції та чинники сталого розвитку тури-

стично-рекреаційної території.  

Діюча в Україні Конвенція про оцінки 

впливу на навколишнє середовище [14] у транс-

кордонному контексті вимагає від держав-членів 

здійснення моніторингу стану збереження на-

вколишнього середовища. Зміст та обсяг моніто-

рингу включає: критерії для охоронного статусу, 

розмір (діапазон) природоохоронної області, 

структуру і розмір інвентаризації біологічних 

видів середовища, перспективи, порушення та 

небезпеки. Але цей аналіз включає тільки показ-

ники, що стосуються стану природного середо-

вища. При цьому виникає необхідність проводи-

ти дослідження з врахуванням оптимізації турис-

тичних потоків Карпатського регіону. Також 

економіко-екологічне преференційне прогнозу-

вання розвитку рекреаційних територій повинно 

мати соціально-економічну оцінку стану рекреа-

ційних ресурсів і розробку на її основі системи 

заходів щодо повного запобігання або максима-

льного пом’якшення негативної дії туристично-

рекреаційних комплексів на природне довкілля з 

урахуванням змін природно-ресурсного потенці-

алу і потреб у природних ресурсах [12, с. 9]. То-

му для моніторингу туристичних територій про-

понується використовувати такі показники: еко-

логічна ємність (здатність біологічних видів ви-

тримувати навантаження); соціально-культурна 

потужність (визначення меж впливу туристичних 

потоків на місцеві співтовариства); психологічна 

потужність (чисельність туристів, яку місцеві 

жителі вважають прийнятною); інфраструктур-

ний потенціал (це елемент, що найбільш легко 

змінюється в середньостроковій та довгостроко-

вій перспективі (наприклад, здатність транспор-

тної системи, здатність водо- та електропоста-

чання, кількість готельних номерів); управлінсь-

ка потужність (здатність залучати туристів без 

створення економічних та адміністративних про-

блем); попит у сфері туризму; стан навколиш-

нього середовища; кількість відвідувачів та їх 

задоволеність; кількість туристичних підпри-

ємств; місцеві асоціації в сфері туризму. 

Отже одним із головних принципів стало-

го розвитку туристичної галузі Карпатського ре-
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гіону повинно стати дотримання обмежень пото-

ків відвідувачів на основі встановлення науково 

обґрунтованих нормативів відвідання природоо-

хоронних територій і забезпечення їх фізичної 

охорони відповідними структурами. Визначення 

меж є дуже важливим питанням, а оскільки Кар-

патський регіон має значний туристично-

рекреаційний потенціал, то турбота за екологічну 

чистоту завдяки зведенню до мінімуму забруд-

нення повітря, води і землі та накопичення від-

ходів поліпшує якісний стан туристично-

рекреаційних територій і, в свою чергу, задово-

леність споживача туристичною послугою. Тому 

перевага повинна бути віддана тим варіантам 

рішень, які приносять найменші екологічні та 

соціальні наслідки і високі економічні вигоди. 

Перед прийняттям будь-якого рішення стосо-

вно туристично-рекреаційних територій управлінці 

мають відповісти на запитання: чи можна досягти 

аналогічного результату, роблячи речі таким чином, 

щоб мати найменший негативний вплив на навколи-

шнє середовище? При цьому слід завжди пам’ятати 

визначення сталого розвитку як процесу задоволення 

потреб нинішнього покоління без створення загроз 

для майбутніх поколінь, окреслене ще 1987 році у 

доповіді Всесвітньої комісії з навколишнього середо-

вища та розвитку. Зрозумілим стає той факт, що роз-

виток туризму та збереження природного середовища 

взаємопов’язані, а позитивних результатів можна 

досягти, лише використовуючи нормативні, фіскаль-

ні, фінансові, екологічні, соціально-мотивуючі та еко-

логічні інструменти і механізми. 

На сьогоднішній день в Україні існуюче при-

родоохоронне законодавство повинно бути перегля-

нуте. Критичною проблемою залишається врегулю-

вання земельних прав окремих осіб і громад, що є 

дуже важливим у відповідних обставинах, оскільки 

це заохочує підприємства туризму використовувати 

землю та ресурси з урахуванням критеріїв сталого 

розвитку. Стосовно фіскальних інструментів, то по-

датки і збори повинні визначатися за принципом 

«забруднювач платить». Надання фінансової підт-

римки та комерційних можливостей конкретним 

типам проектів впливає на поведінку туристичних 

підприємств територій. Важливим питанням зали-

шається екологічна освіта. Університети повинні 

навчати, надавати технічну допомогу, а також реко-

мендації для управління туристичною сферою із 

застосуванням природоохоронного законодавства. 

Туризм також є дуже важливим джерелом 

працевлаштування. Але, як бачимо з табл. 2, у 

зв’язку з економічною кризою та війною багато 

працівників, особливо зайнятих у сезонних робо-

тах, звільняються. Це може бути подолано шля-

хом запровадження системи контрактів, які ви-

магають адекватного соціального забезпечення, 

попереднього повідомлення про звільнення, на-

дання вихідної допомоги. 
Таблиця 2 

Середньооблікова кількість штатних працівників туристичних підприємств 

 у Карпатському регіоні (осіб) та темпи її приросту, %* 

Область 2012 рік 2013 рік 
Темпи приросту, 2013  

до 2012 року, % 
2014 рік 

Темпи приросту, 2014 до 

2013 року, % 

Закарпатська 4032 4238 5,1 3840 -9,4 

Івано-Франківська 2754 2910 12,2 2586 -11,1 

Львівська 16414 12074 - 26,4 11373 -5,8 

Чернівецька 693 902 30,2 628 -30,4 

* Складено та розраховано за даними обласних державних адміністрацій 

Незважаючи на важливість людських ресурсів 

у сфері туризму, все ж таки робота у сфері туризму 

часто є низькооплачуваною, з поганими умовами та 

низькою безпекою праці. Часто це пов’язано з фраг-

ментацією цього сектору, який характеризується 

сезонністю, неповним робочим днем і часто сімей-

ною зайнятістю. Поліпшення умов для працівників 

може привести до більш високої ефективності та 

продуктивності їх праці. У рамках держави повинні 

регулюватися основні трудові норми, забезпечення 

можливості вищої заробітної плати та поліпшення 

умов праці. Місцева влада може забезпечити це за-

вдяки таким заходам, як дисконтні сезонні пропози-

ції, промоція історичних та культурних пам’яток, 

регулювання причин сезонності, забезпечення та 

дотримання трудового розпорядку тощо. Так, діло-

вий туризм (зустрічі, симпозіуми, конференції, ви-

ставки) може забезпечити позитивні показники поза 

туристичним сезоном. 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Забезпечення ефективного управління турис-

тично-рекреаційними територіями, яке б відповідало 

Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат [14], є одним з найголовніших питань сталого 

розвитку Карпатського регіону. Управління туристи-

чно-рекреаційними територіями Карпатського регіо-

ну повинно орієнтуватися на сталість та збереження 

навколишнього середовища та культурної спадщини. 

Цього можна досягти завдяки заміні класичного ту-

ризму альтернативним (екотуризм, зелений туризм, 

кваліфікований туризм), що дозволяє зберегти стан 

природних ресурсів Карпатського регіону; врахуван-

ню екологічних компонентів у інвестиційних проек-

тах; проведенню постійного моніторингу стану на-

вколишнього середовища. Формування системи 

управлінських заходів щодо забезпечення сталого 

розвитку Карпатського регіону становитиме перспек-

тивне поле наукових розвідок у цій сфері. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА З ТРАНСКОРДОННИМИ  

ПАРТНЕРАМИ УКРАЇНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 
 

У статті визначено основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі Закарпаття із транскордонними 

партнерами. Проаналізовано транскордонний вплив на зовнішню торгівлю Закарпаття, досліджено загальні 

тенденції розвитку торгівлі з країнами Митного союзу (МС) та Європейського Союзу (ЄС); визначено головні 

проблеми та недоліки у формуванні торговельних відносин. Сформовано основні пріоритетні напрями розвит-

ку відносин міжнародних транскордонних партнерів Закарпаття. Обґрунтовано шляхи підвищення ефектив-

ності співпраці у торговельній сфері із транскордонними партнерами Закарпаття. 

Ключові слова: експорт, імпорт, товарна позиція, зовнішньоторговельні пріоритети, промислові това-

ри, транскордонне співробітництво, зовнішня торгівля, транскордонна торгівля, транскордонний вплив, тор-

говельні партнери. 

Постановка проблеми. Важливим факто-

ром розвитку сучасного міжнародного бізнесу є 

транскордонне співробітництво (ТКС) як сучасна 

форма міжнародної співпраці регіонів, що впли-

ває на процеси регіоналізації та глобалізації 

України в цілому. Розширення географічних меж 

дії, форм і сфер впливу транскордонного співро-

бітництва зумовлюють його провідну роль у за-

лученні прикордонних регіонів до інтеграційних 

процесів.  

Однією із головних форм здійснення між-

народних економічних відносин є зовнішня тор-

гівля, яка реалізується через особливу її форму –  

транскордонне співробітництво. У сучасних 

умовах інтергації України у світове співтоварис-

тво, суттєвий вплив справляється  такими факто-

рами, як політичним, економічним, соціальним, 

ідеологічним. Це, в свою чергу, впливає на вибір 

партнерів у транскордонному співробітництві 

держав, на обсяг здійснення експортно-

імпортних операцій. Зовнішньоторговельні опе-

рації завжди виступали показниками-

індикаторами функціонування національної еко-

номічної системи та показником участі країни у 

міжнародному поділі праці, її інтеграції у світове 

співтовариство. З одного боку, транскордонна 

торгівля виступає віддзеркаленням загальнонаці-

ональних тенденцій у розвитку сфер та галузей 

економіки, з іншого – відображає рівень викори-

стання транскордонного потенціалу для підви-

щення ефективності торговельної співпраці між 

прикордонними економічними системами. Ще 

Фрідрих Ліст казав: «….кожна країна має наро-

щувати промислово-експортний потенціал на-

ції». Зовнішня торгівля є тим механізмом, що дає 

можливість подолати кризові явища в національ-

ній економіці країни, стати її постійним оздоров-

чим елементом. 
______________ 

© Зеліч Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри 

міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту,  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород, Закарпатська область 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості торговельно-економічних відносин 

у контексті розвитку експортного потенціалу 

нашої країни досліджували багато вітчизняних і 

зарубіжних економістів та фахівців. Вагомий 

внесок у розвиток цієї наукової проблематики 

зробили: Л. Абалкін [1], В.С. Михайлов [2], 

Р.О. Кулинич [3], Н. Савко [4], О.Д. Давидов [5] 

та інші.  

Однак, враховуючи поглиблену теоретич-

ну розробленість у сфері макро- та мікроеконо-

мічного аналізу експортного потенціалу в умовах 

динамізації і глобалізації інтеграційних процесів, 

невирішеним залишається питання практичного 

втілення інтеграційної стратегії країни щодо 

конкурентоспроможності національного експор-

ту на ринку товарів і послуг країн  Митного сою-

зу та Європейського Союзу. Ці питання дослі-

джували такі науковці регіону, як С.В. Сембер, 

В.П. Приходько, В.П. Мікловда, С.Ю. Сойма та 

інші. Можна виокремити основні чинники стрім-

кого розвитку міжнародної торгівлі: міжнарод-

ний поділ праці, інтернаціоналізація виробницт-

ва, науково-технічна революція, збільшення час-

тки послуг, діяльність транснаціональних корпо-

рацій на світовому ринку, економічна торговель-

на інтеграція, зростання кількості країн з відкри-

тими економічними системами та інші. Сучасні 

економічні перетворення в Україні, підписання 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 

спричинюють необхідність не тільки змістового 

аналізу процесів у міжнародній торгівлі, але й 

визначення основних шляхів підвищення ефек-

тивності співпраці у торговельній сфері із транс-

кордонними партнерами Закарпаття як регіону, 

де зосереджується великий потенціал для вико-

ристання транспортної інфраструктури та пере-

ваг наявності кордонів з ЄС. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження стану та перспектив розвит-

ку зовнішньої торгівлі Закарпаття із транскор-

донними партнерами та визначення основних 
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шляхів підвищення ефективності їх співпраці у 

торговельній сфері. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Зважаючи на наявність 19 прикордонних ре-

гіонів, Україна характеризується потужним тран-

скордонним потенціалом та особливими можли-

востями розвитку співробітництва на сухопут-

ному та морському кордонах.  

Про зовнішню торгівлю, як одну з ключо-

вих сфер ТКС, свідчить активність прикордон-

них областей у зовнішній торгівлі України. Ста-

ном на 2012 рік частка прикордонних областей у 

загальноукраїнському імпорті становила 38,1%, 

частка прикордонних областей у експорті – 

53,1%, у зовнішньоторговельному обороті – 

45,2% [ 6 ]. 

Прикордонні регіони мають низку переваг 

щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливістю таких регіонів є їхня віддаленість від 

центральних ринків країни та близькість до ринків 

сусідніх держав, що надає їм додаткових можливо-

стей у зовнішньоторговельних зв’язках [6].  

Закарпатський регіон межує з 4 європейсь-

кими країнами: на півдні з Румунією, на півден-

ному заході з Угорщиною, на заході 

зі Словаччиною, на північному заході 

з Польщею. Тому зовнішня торгівля цього регіо-

ну може забезпечити значні поповнення до дер-

жавного бюджету. Розвиток зовнішньої торгівлі, 

зокрема нарощування експорту, збільшення або, 

принаймні, збереження його питомої ваги у сві-

товій торгівлі є надзвичайно важливим чинником 

функціонування економіки не тільки в нашій 

області, а й в Україні в цілому. 

Основні країни-партнери Закарпаття в 

експортно-імпортних операціях. 
Закарпаття – це унікальне перехрестя еко-

номічних, підприємницьких,  торговельних, тра-

нспортних шляхів, що сприяє розвитку і подаль-

шому поглибленню всебічного міждержавного 

співробітництва, перетворенню краю у міжнаро-

дний регіон відпочинку, лікування, туризму й 

спорту. 

Кожна торгівля характеризується відпо-

відно від її географічної та товарної структур. 

Україна належить до країн із високою експор-

тною квотою у валовому внутрішньому про-

дукті (ВВП) та до держав з відкритою еконо-

мікою, на яку припадає 0,07% світового ВВП і 

0,3% світового експорту. Зовнішня торгівля є 

пріоритетним напрямом зовнішньоекономіч-

ної стратегії України, оскільки сьогодні вона 

забезпечує значні надходження до державного 

бюджету країни [ 7]  

Активне включення України в інтегрова-

ний європейський простір вимагає приєднання 

Закарпаття як прикордонного регіону до системи 

європейських транспортних коридорів, що, в 

свою чергу, змінить просторове становище Укра-

їни в загальній транспортній системі Євразійсь-

кого континенту. 

Закарпаття, як і інші області України, пот-

ребує інвестицій у розвиток економічної діяль-

ності. Політична нестабільність, відсутність сис-

теми заходів для безпеки інвестицій у країні, не-

сприятливий інвестиційний клімат та низка ін-

ших факторів негативно впливають на розвиток 

інвестиційної діяльності регіону та країни. Геог-

рафічне положення та природні фактори області 

виступають її конкурентними перевагами також і 

у сфері зовнішньої торгівлі. Враховуючи пріори-

тетність зовнішньоекономічної діяльності для 

економіки краю,  важливим є подальший розви-

ток прикордонної інфраструктури як з українсь-

кого боку, так і з боку країн Євросоюзу. 

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами обла-

сті за січень-вересень 2014 року свідчить про 

спад зовнішньоторговельного обороту в порів-

нянні з показником аналогічного періоду 2013 

року на 142 173,4 тис. дол. США (5,7%). Експорт 

товарів збільшився на 73 071,4 тис. дол. США 

(7,6 %), а імпорт зменшився на 215 244,8 тис. 

дол. США (14,1 %) [14]. 

Доцільно також розглянути географічну 

структуру партнерів Закарпаття та даних товаро-

обороту (рис.1).  
 

 

Рис.1. Географічна структура основних країн-партнерів Закарпаття 

при здійсненні зовнішньоторговельних операцій  [14] 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
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Згідно з географічною структурою парт-

нерів Закарпаття та даних товарообороту можна 

констатувати, що саме Угорщина залишається 

одним із найбільших торговельних партнерів 

Закарпаття. Основними країнами-партнерами 

Закарпатської області у сфері зовнішньої торгівлі 

протягом січня–вересня 2014 року були: Угор-

щина, питома вага якої становить 24,7 % від за-

гального обсягу зовнішньої торгівлі товарами 

області, Білорусь – 10,9 %, Російська Федерація  

– 10,5%, Німеччина – 9,7 %, Китай – 5,7%, Чесь-

ка Республіка – 5,4 %.  

Найбільші обсяги експорту товарів у За-

карпатській області у звітному періоді здійснено 

до Угорщини, що становить 44,6 % від загально-

го обсягу експорту товарів області, та Російської 

Федерації  відповідно – 13,1%. 

Основними країнами-постачальниками то-

варів у Закарпатську область були: Білорусь –

19,1 % від загального обсягу імпорту області, 

Німеччина – 11,5 %, Китай – 10,1%, Угорщина – 

9,1%, Російська Федерація – 8,4%. Частка обсягу 

зовнішньої торгівлі Закарпатської області з 

сусідніми країнами в цілому, а саме з Угорщи-

ною, Словаччиною, Румунією та Польщею у 

період січень–вересень 2014 року становила 

33,9 % від загального обсягу зовнішньої торгівлі, 

а їх загальний зовнішньоторговельний оборот  

становив 794,6 млн. дол. США. Сальдо 

зовнішньоторговельного балансу країн-сусідів, 

кордони яких межують із Закарпатською об-

ластю, було позитивним і становило 416,3 млн. 

дол. США [14]. 

На сьогодні зовнішньоекономічне 

співробітництво Закарпаття – прикордонного 

регіону України та прикордонних з нею 

регіонів Європейського Союзу – Польщі, Сло-

ваччини, Угорщини і Румунії, динамічно ро-

звивається. 

Значну частку експорту групи товарів у 

вищезазначеному періоді 2014 р. становили: 

• механічне обладнання; машини та механізми; 

електрообладнання та їх частини; пристрої для 

запису або відтворення звуку  – 64,1%; 

• текстильні вироби – 9,1%; • різні товари і виро-

би – 8,4%; • деревина і вироби з деревини – 6,1%. 

Основними товарними позиціями щодо 

імпорту у січні–вересні 2014 року в Закарпатсь-

кій області були: • механічне обладнання; маши-

ни та механізми; електрообладнання та їх части-

ни; пристрої для запису або відтворення звуку  – 

35,6 %; • мінеральні продукти – 32,2 % [14]. 

Частка країн Європейського Союзу у за-

гальних обсягах зовнішньої торгівлі товарами 

Закарпатської області за підсумками січня – ве-

ресня 2014 року становить 62,1%. Зовнішньотор-

говельний оборот області з країнами–членами 

ЄС за зазначений період становить 1452,4 млн 

дол. США, у тому числі експорт товарів стано-

вить 869,2млн дол. США або 84,4% всього 

експорту товарів області, імпорт – 583,2 млн дол. 

США або 44,5% всього обсягу імпорту товарів. 

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами з Єв-

ропейським Союзом позитивне і становить 

286,1млн дол. США. Таким чином країни Євро-

союзу є основними торговельними партнерами 

Закарпатської області. Особливо це стосується 

зовнішньоекономічних зв’язків із сусідніми 

країнами – Угорщиною, Словаччиною, Польщею 

і Румунією, оскільки частка обсягу зовнішньої 

торгівлі товарами з ними становить 34,0 % за-

гального обсягу. Основою експорту є машини, 

обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання. Сьогодні найбільші обсяги про-

дукції область експортує до Угорщини (44,5 % 

всього експорту товарів), Німеччини (7,3 %), 

Словаччини (6,7 %), Австрії (7,0 %) і Польщі (5,8 

%), а імпортує з таких європейських країн, як 

Німеччина (11,6 %), Угорщина (9,1 %) та Чехія 

(6,6 %). Основою імпорту з країн ЄС є електро-

устаткування і машини з Угорщини і транспортні 

засоби з Чехії. За підсумками січня–вересня 2014 

року питома вага зовнішньої торгівлі товарами 

області з країнами СНД становить 21,7 % загаль-

ного товарообігу або 508,2 млн дол. США із 

від’ємним сальдо –222,9 млн дол. США [14]. 

Найбільші обсяги експорту товарів спря-

мовані до Російської Федерації – 134,7 млн дол. 

США (або 13,1 % загального обсягу), найбільші 

обсяги імпорту надходять в область із Білорусі – 

250,9 млн дол. США (19,1 % загального обсягу) 

та Російської Федерації – 110,9 млн дол. США 

(8,5 %.). За підсумками січня– вересня 2014 року 

частка країн Азії, Латинської Америки, Тихооке-

анського регіону у загальному товарообороті 

області становить 14,6 %, питома вага експорту 

товарів – 1,5%, у загальному обсязі імпорту – 

24,9 % [14]. 

За зазначений період частка країн Азії у 

загальному товарообороті області становила 

13,3%, у тому числі питома вага експорту – 

1,1%., а питома вага імпорту – 22,9 % загального 

обсягу. Найбільші обсяги імпорту надходять у 

область з Китаю (133,1 млн дол. США (10,2% 

загального показника імпорту у область) та Тай-

ваню (32,3 млн дол. США – 2,5 %). 

За вказаний період питома вага зовнішньої 

торгівлі товарами області з країнами Америки, 

Африки та Австралії і Океанії була незначною та 

характеризується такими показниками: частка 

зовнішньої торгівлі з країнами Африки – 0,1 %  

загального товарообороту, країнами Америки – 

1,2 %, Австралії та Океанії – 0,03 % загального 

обсягу зовнішньої торгівлі [14]. 

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами об-

ласті за січень-травень 2015 року свідчить про 

спад зовнішньоторговельного обороту у 

порівнянні з показником аналогічного періоду 

минулого року на 388 463,9 тис. дол. США  

(30,3 %). Експорт товарів зменшився на  
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109 233,0 тис. дол. США (на 19,0 %), а імпорт 

зменшився на 279 230,9 тис. дол. США (на  

39,6 %) [15]. 

Основними країнами-партнерами Закар-

патської області у сфері зовнішньої торгівлі про-

тягом січня–травня 2015 року були: Угорщина, 

питома вага якої становить 28,0% від загального 

обсягу зовнішньої торгівлі товарами області; 

Німеччина – 10,4%; Білорусь – 6,0 %; Китай –  

5,8 %; Чеська Республіка – 5,3 %; Російська Фе-

дерація – 5,3 %. 

Найбільші обсяги експорту товарів в За-

карпатській області у звітному періоді здійснено 

до Угорщини, що становить 43,4 % від загально-

го обсягу експорту товарів області,  Польщі – 

11,3 % та Німеччини  відповідно – 7,0 % Основ-

ними країнами-постачальниками товарів у За-

карпатську область були: Німеччина – 14,0 %; 

Білорусь – 12,4 %; Китай – 11,7 %; Угорщина – 

11,2 %; Чехія – 7,1 %. 

Частка обсягу зовнішньої торгівлі Закар-

патської області з сусідніми країнами в цілому, а 

саме з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та 

Польщею у період січня–травня 2015 року ста-

новила 42,0 % від загального обсягу зовнішньої 

торгівлі, а їх загальний зовнішньоторговельний 

оборот  становив 373,9 млн дол. США [15]. 

Сальдо зовнішньоторговельного балансу 

країн-сусідів, кордони яких межують із Закар-

патською областю, було позитивним і становило 

216,6 млн дол. США. Значну частку експорту 

групи товарів у вищезазначеному періоді 2015 р. 

становили : машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання – 56,8%; текстильні 

матеріали та текстильні вироби – 9,0 %; різні 

промислові товари – 7,6 %; готові харчові про-

дукти – 7,3 %. 

Основними товарними позиціями щодо 

імпорту у січні-травні 2015 року в Закарпатській 

області були: машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання – 43,0 % від загаль-

ного обсягу імпорту товарі в області;  мінеральні 

продукти – 18,0 %; полімерні матеріали, пласт-

маси та вироби з них – 10,2 %; текстильні ма-

теріали та текстильні вироби – 9,7 % [15]. 

Отже можемо зауважити, що саме, Угор-

щина відіграє особливу роль у розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків Закарпатської 

області, про що свідчать найбільші обсяги 

зовнішньоторговельного обороту з країнами, що 

межують із Закарпатською областю та з іншими 

країнами світу.  

Проаналізувавши всі дані можна дійти 

висновку, що Закарпаття спеціалізується на 

експортуванні та імпортуванні машин, різного 

обладнання (електротехнічного) та механізмів. 

Серед всіх країн-партнерів слід виділити Угор-

щину, адже вона є одним із найбільших торго-

вельних партнерів Закарпаття. Угорщина відіграє 

особливу роль у розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків Закарпатської області, про що свідчать 

найбільші обсяги зовнішньоторговельного обо-

роту. Характерно, що завдяки динамічному зрос-

танню зовнішньоторговельних стосунків закар-

патських і угорських суб’єктів зовнішньоекономіч-

ної діяльності, область посідає вагоме місце в 

українсько-угорському економічному співробіт-

ництві загалом. Питома вага прикордонного Закар-

паття в товарообміні між Україною та Угорщиною 

значно перевищує частку області в загальному об-

сязі української зовнішньої торгівлі. 

В основу стратегічних напрямів розвитку 

транспортної інфраструктури Закарпатської об-

ласті покладено пріоритет створення максималь-

но сприятливих умов для залучення міжнарод-

них вантажопотоків з дотриманням принципів 

інтермодальності, багатофункціональності, ви-

користання сучасних технологій, тобто створен-

ня комплексу з обслуговування вантажних по-

токів на базі міжнародного транспортно-

логістичного центру, який стане природною точ-

кою транзитного вантажопотоку в напрямі Схід-

Захід [11]. 

Отже, співробітництво з іноземними парт-

нерами потребує розвитку для поліпшення еко-

номічного стану економіки України не тільки в 

Закарпатській області, а в цілому. Для досягнен-

ня поліпшення становища необхідно подолати 

непропорційний розвиток регіонів, поступово 

узгоджувати правові та економічні аспекти ро-

звитку за зразком ЄС, спрямувати на боротьбу з 

корупцією не лише слова, а й дії. Необхідно про-

вести реформи, які допоможуть розвитку бізнесу, 

спростити та удосконалити законодавство у сфе-

рах, що стосуються бізнесу.  

Орієнтація зовнішньої торгівлі України 

на ринки Євросоюзу та позиції Закарпаття у 

зовнішній торгівлі з країнами Євросоюзу за 

рівнем експорту до країн ЄС. 
Україна належить до числа країн з розви-

неною індустріальною базою і достатньо висо-

ким ресурсним потенціалом. На сьогодні в ос-

новному вичерпані можливості інерційного зрос-

тання, що підтверджено звуженням зовнішнього 

попиту та надмірним насиченням внутрішнього 

ринку імпортованими товарами. Національна 

економіка потребує глибоких перетворень, зо-

крема у промисловості, сільському господарстві, 

системах державного і корпоративного управ-

ління, що дасть змогу підвищити економічну 

стійкість країни.  

У сучасних умовах економічні перетворення 

в Україні повинні узгоджуватися з інтеграційними 

процесами у світовій економіці, з її прогнозними 

оцінками. Україна має визначити і постійно уточ-

нювати свою перспективу, місце і роль в інтегра-

ційних процесах стосовно США, ЄС, Росії, інших 

держав та міжнародних організацій [13]. 

Зовнішня торгівля України, в тому числі і 

Закарпаття, продовжує процес переорієнтації з 
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ринків СНД на ринки Євросоюзу, на це вплинув 

не тільки економічний важіль, але й особлива 

політична ситуація в країні, свідомість населення 

та соціальні пріоритети. 

Саме тому актуальним є питання міжнарод-

ного партнерства регіонів та структурний аналіз 

експорту з українських областей. Для України 2014 

рік став переломним у виборі стратегічних парт-

нерських відносин та геополітичного напряму 

країни, про що свідчать і дані зовнішньоторговель-

них операцій. Торговельна війна з РФ 2014 р. при-

звела до падіння українського експорту в країни 

СНД на 31,3%, а до Росії – на 33,7%. 

Одним із факторів, які вплинули на ці 

показники, є  набуття чинності автономних 

преференцій ЄС, у зв’язку з чим  український 

експорт змінив свою спрямованість у бік 

Європи. У рамках тристоронньої угоди домов-

леності між Україною, ЄС і Росією Євросоюз 

зберіг для України односторонні преференції в 

торгівлі з країнами ЄС до кінця 2015 року. Це 

суттево вплинуло на структуру зовнішньотор-

говельного балансу України, в якому збіль-

шився обсяг експорту до країн ЄС на 25 %, що 

привело до зменшення експортної продукції у 

Росію на 25%. Істотно, що зростання українсь-

кого експорту в Європу повністю компенсує 

втрати від зменшення експорту в Росію за цей 

же період (-24,5% за останні 6 міс. 2014 р.) 

(рис.2).  

 

 
 

Рис.2. Ескпорт із України у травні–червні 2014 р. у порівнянні з травнем–червнем 2013 р.,  

млрд дол. США [ 7] 

 

Найбільше від автономних торгових префе-

ренцій ЄС виграє український агросектор. Якщо за 

підсумками 2013 року обсяг експорту в ЄС пере-

важав над поставками в Росію і країни СНД лише у 

шести регіонах країни, то через півроку таких 

регіонів було 13, а наприкінці третього кварталу – 

вже 16. І це при тому, що автономні преференції 

ЄС діяли лише з кінця квітня, а значить їх вплив 

був лише частковим [7]. 

До цих регіонів належить і Закарпаття, 

експорт якого до країн ЄС становив 63%, у той 

же час, як до СНД лише 22% (рис.3) [8].

 

 

 
Рис. 3. Партнери з зовнішньої торгівлі регіонів України в січні–вересні 2014 р.,  

у % від загального обсягу експортних операцій [8]
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Отже у сучасному вирі подій бачимо зміну 

акцентів ведення зовнішньоторгових операцій 

регіону Закарпаття та України в цілому. На це 

суттєво впливає політична ситуація в країні. На 

думку автора, суттєвим є також вплив ЄС на 

Україну, надання їй в односторонньому порядку 

режиму преференцій для українських товарів, 

зменшення митних тарифів, надання українським 

експортерам квот і можливості їх використання. 

Цікавим є той факт, що Євросоюз планує запро-

вадити режим зони вільної торгівлі між Украї-

ною та ЄС, що значною мірою вплине на розви-

ток Закарпаття і країни загалом. 

Враховуючи останні тенденції розвитку 

співробітництва з транскордонними партнерами 

України та Закарпаття у зовнішній торгівлі, не-

має підстав очікувати поліпшення на ринках кра-

їн СНД, саме тому експорт до Європи має стати 

фактором відновлення української економіки. 

Саме тому уряд має віднайти шляхи підтримки 

українського експорту як на рівні країни, так і на 

рівні регіонів. 

Транскордонна торгівля України та Закар-

паття характеризується стійкими структурними 

диспропорціями у зміні експортно-імпортних 

операцій тощо. Зовнішня торгівля країни загалом 

та безпосередньо із транскордонними партнера-

ми не може стати вагомим чинником соціально-

економічного розвитку країни без розробки дов-

гострокової стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності та структурної трансформації еко-

номічної системи держави.  

Для поліпшення показників міжнародної 

торгівлі варто звернути увагу на такі аспекти: 

- стабілізація політичної та економічної 

ситуації країни; 

- підвищення стандартів та рівня конку-

рентоспроможності вітчизняних товарів; 

- розроблення єдиної стратегії зовнішньое-

кономічної діяльності країни та і її окремих 

регіонів; 

- забезпечення високого рівня інновацій-

ності вітчизняного товару; 

- суттєвий вплив  на інвестиційну приваб-

ливість регіонів; 

- усунення диспропорцій у розвитку 

регіонів та підвищення їх активності зокрема; 

- забезпечення впровадження сучасних 

енергетичних технологій, інновацій у сферах 

виробництва. 

У загальнонаціональній стратегії зовніш-

ньоекономічної діяльності окреме місце необхід-

но відвести саме стратегії налагодження ефекти-

вного торговельного співробітництва із країна-

ми-сусідами. Це пов’язано із двостороннім ефек-

том від транскордонної співпраці: з одного боку, 

без вдосконалення структури економіки не мож-

на очікувати змін у транскордонній торгівлі, 

проте, з іншого боку, – транскордонне співробіт-

ництво є тим інструментом, який через ініціацію 

спільних проектів, діяльність єврорегіонів, тран-

скордонних кластерів та інших форм може пози-

тивно впливати на торговельні процеси. Тому, у 

подальших дослідженнях у цій сфері, необхідно 

акцентувати увагу на можливостях та напрямах 

розробки транскордонних проектів зі стійким 

впливом на торговельні взаємозв’язки між тран-

скордонними партнерами України [ 12]. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Держави Західної Європи відіграють 

провідну роль у світогосподарських зв’язках, в 

управлінні глобальними та регіональними про-

цесами. Саме ці країни є провідними партнерами 

регіону, що дає можливість транскордонної 

співпраці, яка потужно впливає на розвиток 

міжнародних економічних зв’язків, а саме 

транскордонної торгівлі. Тому роль і значення 

міжрегіонального економічного співробітництва 

України, її регіонів набувають нового додатково-

го стимулу євроінтеграційного розвитку. На 

сьогодні зовнішньоекономічне співробітництво 

Закарпаття – прикордонного регіону України та 

прикордонних з нею регіонів Європейського Со-

юзу – Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії, 

динамічно розвивається. 

Досліджено, що за географічною структу-

рою партнерами Закарпаття у сфері зовнішньої 

торгівлі за січень – травень  2015 р. були:  Угор-

щина, питома вага якої становить 28,0 % від за-

гального обсягу зовнішньої торгівлі товарами 

області; Німеччина – 10,4 %; Білорусь – 6,0%; 

Китай – 5,8 %; Чеська Республіка – 5,3 %; 

Російська Федерація – 5,3 %. Найбільші обсяги 

експорту товарів у Закарпатській області у січні 

– травні 2015 р. здійснено до Угорщини, що ста-

новить 43,4 % від загального обсягу експорту 

товарів області, Польщі – 11,3 % та Німеччини  

відповідно – 7,0 %. Основними країнами-

постачальниками товарів у Закарпатську область 

були: Німеччина – 14,0 %; Білорусь – 12,4 %; 

Китай – 11,7 %; Угорщина – 11,2 %; Чехія   – 

7,1%. 

Досліджено, що більшість регіонів 

України активніше здійснюють зовнішньоеко-

номічні операції з країнами Європи, ніж зі стра-

тегічним партнером СНД, а саме Росією. Щодо 

Закарпаття, то можемо констатувати, що експорт 

до країн ЄС становив 63%, у той же час, як до 

СНД – лише 22%. 

На думку автора, доцільним для прикор-

донного регіону Закарпаття, як і для України в 

цілому, є розбудова сучасних транспортних ко-

ридорів, забезпечення транзитних потоків через 

територію нашої країни. 
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Іванова О.Ю. 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

 
У статті запропоновано методичний підхід до моделювання сценаріїв децентралізації фінансових ресу-

рсів, який передбачає постановку мети; побудову моделі децентралізації фінансових ресурсів; визначення впли-

ву факторів на формування фінансової самодостатності регіонального розвитку; визначення сценаріїв децен-

тралізації фінансових ресурсів; облік потенційних ризиків; формування критеріїв ефективності децентраліза-

ції фінансових ресурсів і перевірка сценаріїв на відповідність їм; моделювання сценаріїв; вибір найбільш раціо-

нального сценарію відповідно до економічної, соціальної та організаційної ефективності. 

Ключові слова: децентралізація, фінансова самодостатність регіону, методичний підхід, чинники, кри-

терії ефективності. 

Постанова проблеми. Проблеми соціаль-

но-економічного розвитку регіонів виникають 

під впливом низки факторів, у тому числі і через 

фінансову залежність регіонів від центру. У су-

часних умовах Україна потребує стійкого, збала-

нсованого розвитку на основі формування регіо-

нальних систем, що спроможні до саморозвитку.  

Одним з важливих напрямів регіонального 

розвитку, в тому числі на рівні податково-

бюджетних відносин, є проведення заходів щодо 

децентралізації. Актуальним завданням регіона-

льного розвитку є вирішення питань децентралі-

зації та надання органам місцевого самовряду-

вання прав і відповідальності в розпорядженні 

місцевими ресурсами.  

Ґрунтуючись на необхідності раціонально-

го перерозподілу функцій управління між орга-

нами вищого й нижчого рівнів, а також фінансо-

вого забезпечення цих функцій на основі підви-

щення рівня самофінансування регіонів, доціль-

ним є поступовий перехід на принципи фіскаль-

ного федералізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку регіонів приділялася увага 

в працях вчених-економістів: І. Вахович, 

З. Герасимчука, Л. Калашникової, В. Кравченко, 

A. Беліспаєва, Н. Бікадорової, А. Бондаренко, 

Н. Камінської, І. Карчевского, С. Колодія, O. Край-

ник, I. Легкоступа, Ю. Остріщенко, Т. Сало та ін. 

Однак у той же час, враховуючи реформу 

децентралізації детального наукового обґрунту-

вання потребують практичні аспекти зміцнення 

фінансової самодостатності регіонів на основі 

децентралізації. 

Отже, метою статті є розробка методично-

го забезпечення обґрунтування варіантів децент-

ралізації фінансових ресурсів з урахуванням кри-

теріїв їх ефективності. 
______________ 

© Іванова Ольга Юріївна, к.е.н., доцент, докторант, 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем  

розвитку НАН України, тел.: (050)576-00-93,  

e-mail: laptevaou@gmail.com 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Раціональний вибір параметрів інструментів 

децентралізації фінансових ресурсів кожного 

сценарію вимагає наукової обґрунтованості 

(рис.1). 

1. На першому етапі методичного підходу 

формулюється мета – обґрунтування вибору 

ефективних сценаріїв децентралізації фінансових 

ресурсів між бюджетами різних рівнів. 

2. Наступним етапом є побудова моделі 

децентралізації фінансових ресурсів, на якому 

вибираються показники, що будуть входити в 

модель, їх параметри, визначаються фактори, які 

впливають на зміну параметрів вихідних показ-

ників, будуються логічні зв'язки. 

Показниками моделі децентралізації фі-

нансових ресурсів можуть бути: рівень збалансо-

ваності бюджетів регіонів, обсяг власних доходів 

місцевих бюджетів, обсяг загальних доходів міс-

цевих бюджетів, коефіцієнт бюджетної залежно-

сті бюджетів регіонів, обсяг податкових надхо-

джень загальний і тих, які закріплюються за міс-

цевими бюджетами та ін. Параметрами виступа-

ють ставки податків, частки закріплення за міс-

цевими бюджетами. 

Також враховуються показники, що впли-

вають на параметри основних показників: рівень 

оплати праці у регіоні, середньодушові доходи 

населення, обсяг промислового виробництва, 

рівень безробіття, втрати від переміщення бю-

джетних коштів до центру і тих, що повертають-

ся до місцевих бюджетів, економічно активне 

населення, безробітне населення тощо. 

На цьому ж етапі встановлюються прямі і 

зворотні зв'язки між складовими моделі. 

3. Третім етапом методичного підходу є 

визначення впливу факторів на формування фі-

нансової самодостатності регіонального розвит-

ку. До них належать: спрямованість державної 

регіональної політики, податковий, бюджетний, 

ресурсний потенціали регіону, обсяг податкових 

надходжень, стосунки між владою та бізнесом у 

регіоні, структура економіки регіону, наявність 

mailto:laptevaou@gmail.com
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власних вузів, рівень розвитку підприємств ма-

теріальної сфери, слідство рішень і дій суб'єктів 

економічної політики на рівні відповідного регі-

ону тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Методичний підхід до моделювання сценаріїв децентралізації фінансових ресурсів* 

* Розроблено автором 

Визначається спрямованість впливу фак-

торів на основні показники моделі. Так, на збі-

льшення податкових надходжень, зокрема пода-

тку на прибуток підприємств, впливатимуть чи-

сельність населення регіону, платоспроможність 

населення, безробіття, рівень інфляції, індекс 

споживчих цін, валютний курс та ін. Відповідно 

збільшення або зменшення одного з них негати-

вно чи позитивно впливатиме на обсяг надхо-

джень з податку на прибуток підприємств, що 

необхідно враховувати при побудові моделі. 

4. На четвертому етапі розробляються ва-

ріанти сценаріїв децентралізації фінансових ре-

сурсів. 

Недостатність власних джерел доходів мі-

сцевих бюджетів призводить до зростання фі-

нансової залежності від центру, унеможливлює 

виконання видаткових зобов'язань за рахунок 

власних коштів. Так, в Україні частка трансфер-

тів у доходах місцевих бюджетів у 2000 р. стано-

вила 28,9 %, у 2005 р. – 47,3 %, у 2011р. – 53,7%, 

у 2013 р. – 52,4 %, за січень-вересень 2014 р. – 

55,4 % [4]. У більшості країн ЄС ця частка наба-

гато нижча (наприклад, у Німеччині – 22 %, а у 

Швеції – 34 %), що означає більш високий рівень 

фінансової автономії місцевого самоврядування 

в Європі. У США у структурі місцевих бюджетів 

державні субсидії становлять 1/4 частину, у 

Постановка мети 1 етап 

Побудова моделі децентралізації фінансових ресурсів 2 етап 

Визначення сценаріїв децентралізації фінансових ресурсів 4 етап 

Облік потенційних ризиків 5 етап 

існуючий 

урядовий альтернативні 

можливий  

Формування критеріїв ефективності децентралізації фінансових ресурсів 
6 етап 

перевірка сценаріїв на  

відповідність критеріям  

ефективності 

відповідає не відповідає 

відбракування 

Вибір найбільш раціонального та ефективного сценарію у відповідності з: 8 етап 

економічною  

ефективністю 

соціальною  

ефективністю 

організаційною  

ефективністю 

3 етап Визначення впливу факторів на формування фінансової самодостатності регіонального  

розвитку 

 

Моделювання сценаріїв децентралізації фінансових ресурсів 7 етап 
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Франції – 1/3, у ФРН, Японії, Данії – 40–45%, у 

Бельгії – більше 50 % [1, 5, 6]. 

Для досягнення поставленої мети слід роз-

глядати багато критеріальні сценарії децентралі-

зації фінансових ресурсів місцевих бюджетів. 

Доцільним, на думку автора, є порівняння 

існуючих умов формування місцевих бюджетів 

та сценаріїв закріплення частки загальнодержав-

них податків за місцевими бюджетами.  

Незважаючи на зміни Податкового та Бю-

джетного кодексів України в 2011 р. і зростання 

надходжень до місцевих бюджетів місцевих по-

датків і зборів, залежність місцевих бюджетів від 

центру з кожним роком зростає, що свідчить про 

необхідність проведення реформ децентралізації 

фінансових ресурсів. 

В якості сценарію також виступає варіант, 

запропонований урядом на 2015 р., який перед-

бачає закріплення 10 % податку на прибуток пі-

дприємств за місцевими бюджетами та введення 

місцевого акцизу, що підлягає сплаті при торгів-

лі підакцизними товарами у роздрібній мережі. 

Застосування стимулюючих інструментів 

дійсно приведе до збільшення обсягу продажів і, 

відповідно, до збільшення суми сплачуваних по-

датків, тобто до економічного ефекту для суб'єк-

тів податково-бюджетних відносин. Однак, у 

випадку з алкоголем та тютюновими виробами 

виходить два різноспрямованих ефекти: позити-

вний економічний ефект і негативний соціальний 

ефект. Тому в запропонованих далі сценаріях цей 

вид податку відсутній. 

Найбільш доцільним є включення до цього 

переліку тих податків і зборів, розмір яких прямо 

чи побічно пов'язаний із зусиллями органів міс-

цевого самоврядування в сфері соціально-

економічного розвитку регіонів. Так, наприклад, 

величина надходжень податку на прибуток підп-

риємств  певною мірою залежить від того, наскі-

льки успішні зусилля органів місцевого самовря-

дування в сфері створення умов для ефективного 

господарювання в регіоні, розвитку ринкової 

інфраструктури (сприяння створенню інновацій-

них науково-виробничих кластерів, реалізація 

регіональних цільових комплексних програм і 

т.п.). Надходження податку на додану вартість у 

кожному з регіонів визначається у т.ч. купівель-

ною спроможністю населення й рівнем розвитку 

торговельної мережі в регіоні. Тому, наведені як 

приклад, загальнодержавні податки можуть від-

носитись до податків і зборів, які закріплюються 

[2, c. 232-233]. 

Отже наступні сценарії спрямовані на 

створення умов для зміцнення фінансової само-

достатності регіону за допомоги закріплення ча-

стки податку на прибуток підприємств за місце-

вими бюджетами. 

5. При моделюванні сценаріїв децентралі-

зації фінансових ресурсів слід враховувати ризи-

ки, що виникають у процесі руху бюджетних 

коштів, які безпосередньо впливають на параме-

три моделі. 

Переміщення фінансових ресурсів з регіо-

ну до центру у вигляді загальнодержавних пода-

тків та в зустрічному напрямі – з центра в регіо-

ни, переміщення субсидій, субвенцій і дотацій 

спричиняє різного роду втрати: 

- втрати трансакційного характеру, обумо-

влені об'єктивною необхідністю забезпечення 

руху таких фінансових потоків (оплата послуг 

Державного казначейства й банківської системи, 

оплата праці працівників, задіяних у відповідних 

технологічних процесах, і таких, що забезпечу-

ють контроль тощо); 

- втрати часу (регіон втрачає час, коли ко-

шти рухаються в зустрічних напрямах);  

- корупційні ризики, пов’язані з присутніс-

тю людського фактору на кожній зі стадій руху 

фінансових ресурсів.  

6. Критеріями ефективності децентраліза-

ції фінансових ресурсів виступають: зниження 

коефіцієнта бюджетної залежності, збільшення 

рівня збалансованості бюджету регіону, збіль-

шення податкових надходжень до місцевих бю-

джетів, збільшення частки місцевих і закріпле-

них податків, позитивні соціальні ефекти, зни-

ження втрат бюджетних коштів, зменшення ко-

рупційних ризиків і т.д. 

Так, наприклад, співвідношення міжбю-

джетних трансфертів та власних доходів у зага-

льних доходах місцевих бюджетів в Україні ви-

глядає таким чином: у середньому 55 % станов-

лять міжбюджетні трансферти і 45 % – власні 

доходи, проте досвід європейських країн свід-

чить про доцільність зниження частки міжбю-

джетних трансфертів до 0,2-0,4 [3]. 

7. Вибір раціонального сценарію прово-

диться з допомогою імітаційного моделювання.  

8. На кінцевому етапі здійснюється вибір 

найбільш раціонального сценарію у відповідності з 

показниками економічної, соціальної та організа-

ційної ефективності. У випадку, якщо за одним з 

ефектів спостерігається  негативний результат, не-

обхідним є перегляд параметрів сценарію.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Запропоновано методичний підхід до 

моделювання сценаріїв децентралізації фінансо-

вих ресурсів, який складається з п'яти взаємопо-

в'язаних послідовних етапів: постановка мети; 

побудова моделі децентралізації фінансових ре-

сурсів; визначення впливу факторів на форму-

вання фінансової самодостатності регіонального 

розвитку; визначення сценаріїв децентралізації 

фінансових ресурсів; облік потенційних ризиків; 

формування критеріїв ефективності децентралі-

зації фінансових ресурсів і перевірка сценаріїв на 

відповідність їм; моделювання сценаріїв; вибір 

найбільш раціонального сценарію відповідно до 

економічної, соціальної та організаційної ефек-

тивності. 
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Подальші наукові дослідження з цієї 

проблеми лежать у галузі розробки концепції 

формування потенціалу саморозвитку  

регіонів. 
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНУ 

 
У статті розглянуто туристично-рекреаційну спеціалізацію регіону, а саме: досліджено сутність по-

няття «туристично-рекреаційна спеціалізація регіону», здійснено ідентифікацію туристичних ресурсів Закар-

паття, виділено напрями туризму і рекреації, які доцільно розвивати у регіоні. Проаналізовано основні показ-

ники розвитку туристично-рекреаційної діяльності Мукачівського, Рахівського та Свалявського районів. Згід-

но з дослідженням у Мукачівському районі доцільно розвивати культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий 

та подієвий туризм, у Рахівському районі – лікувально-оздоровчий, сільський, екологічний, спортивний (гірсь-

колижний, пішохідний, велосипедний, рафтинг, каякінг, альпінізм та спелеотуризм) і подієвий туризм, у Сва-

лявському районі – лікувально-оздоровчий. 

Ключові слова: туристично-рекреаційна спеціалізація, види туризму, туристичні ресурси, район. 

 
Постановка проблеми. Туристично-

рекреаційна спеціалізація має дуже важливе зна-

чення для успішного регіонального розвитку, 

формування іміджу та бренду регіону у процесі 

управління його розвитком. Всі території неза-

лежно від кількості їх природних туристичних 

ресурсів можуть мати туристичну цінність. Од-

нак така цінність буде проявлятися (більше або 

менше) в залежності від обраної туристичної 

спеціалізації. Тому актуальним є дослідження 

спеціалізації туристичних територій.  

Ключовими факторами, що формують осно-

ву туристичної спеціалізації, є територіальні поєд-

нання конкретних елементів (підсистем) з елемен-

тами навколишнього, соціально-економічного та 

культурного середовищ, завдяки чому на території 

виникає туристична спеціалізація. 

Згідно з Всесвітньою туристською організа-

цією дедалі більшої популярності набирають спе-

ціалізовані види туризму (релігійний, спортивний, 

освітній, лікувальний, екологічний). Так, напри-

клад, в окремих країнах, спортивний туризм забез-

печує до 25% всіх надходжень від туризму [1]. За 

прогнозами Всесвітньої туристської організації до 

2020 року спортивний туризм стане найважливі-

шим сегментом туристичного ринку  

Таким чином, на сучасному етапі ствер-

джується необхідність застосовувати системні 

підходи до управління туристичними територія-

ми шляхом виявлення та подальшого розвитку 

наявної спеціалізації. 
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як підхід до просторово-регіональної кластеризації 
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туристського комплексу. Автор стверджує, що те-

риторіальна спеціалізація базується на наявних 

конкурентних перевагах території: наявність і типи 

рекреаційних ресурсів, їх сполучуваність, рівень 

розвитку ринкової, виробничої інфраструктури, 

рівень розвитку супутніх видів діяльності [2, с. 65]. 

Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан у науковій 

праці «Географія міжнародного туризму» аналі-

зують спеціалізацію туристичних територіальних 

одиниць з урахуванням загальних закономірнос-

тей у розміщенні світового туристичного госпо-

дарства. З цієї точки зору стають більш зрозумі-

лими принципи формування географічної струк-

тури, інтенсивності туристичних потоків, що су-

проводжується логічним вивченням регіональної 

структури і динаміки розвитку міжнародного 

туризму [3, с. 5].  

Вивчення літературних джерел свідчить, що 

багато вчених займалися питаннями спеціалізації 

міжнародного туризму. Серед них Д.В. Ніко-

лаєнко, Б.Б. Родоман, Я.Г. Машбиць, Ю.О. Веде-

нін, О.О. Бейдик, О.О. Любіцева, П.О. Масляк, 

О.Г. Топчієв, О.І. Шаблій, Л.Г. Лук’янова [4]. 

Н.В. Габчак досліджувала туристично-

рекреаційні ресурси, наявні фактори та умови 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

Закарпатської області [5, с. 55–58]. 

Проте, на сьогоднішній день залишаються 

не дослідженими питання туристично-

рекреаційної спеціалізації Закарпатської області 

загалом, та її районів зокрема, що вимагає про-

ведення подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є до-

слідження туристично-рекреаційної спеціалізації 

регіону, виділення та обґрунтування перспектив-

них видів туризму, які доцільно розвивати. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Згідно з економічною енциклопедією спеціа-

лізація – це зосередження діяльності на відносно 

вузьких, спеціальних напрямах, окремих техноло-

гічних операціях або видах продукції [6, с.378]. 

Таким чином, туристично-рекреаційна спеціаліза-

ція регіону являє собою розвиток таких видів ту-

mailto:nina-nosyk@yandex.ru
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ризму, які сприяють ефективному економіко-

екологічному використанню ресурсної бази. Ви-

ходячи з дослідження туристично-рекреаційної 

спеціалізації регіону, необхідно виявляти конкре-

тні види туристичної діяльності, що ґрунтуються 

на наявних туристично-рекреаційних ресурсах та 

забезпечать його ефективне, конкурентоспромож-

не функціонування. Враховуючи те, що, по-

перше, туристична дестинація – це константа сфе-

ри туризму та рекреації; по-друге, від наявної ре-

сурсної бази залежить спеціалізація регіону, дос-

лідження та виявлення туристично-рекреаційної 

спеціалізації передбачає ідентифікацію туристич-

них ресурсів, визначення перспективних видів 

туризму та рекреації у дестинації, визначення 

спеціалізації районів, розробку механізму взаємо-

дії та формування тематичних кластерів. 

Основою функціонування туризму та рек-

реації є туристичні ресурси – специфічні власти-

вості природного середовища, а також їх поєд-

нання, прояви людської діяльності, природні, 

історичні, соціально-культурні об’єкти, які є 

предметами зацікавлення туристів, стимулюють 

їх до подорожей, здатні задовольнити їхні потре-

би у відновленні та розвитку фізичних, емоцій-

них та інтелектуальних сил [7]. Закарпаття має 

різноманітні туристичні ресурси: 1) природні: 

клімат, рельєф, річки, мінеральні джерела, ліси, 

флора і фауна, печери, природно-заповідний 

фонд (біосферний заповідник, заказники, націо-

нальні природні парки, заповідні урочища, 

пам’ятки природи); 2) історико-культурні: де-

рев’яні церкви, історичні парки-пам’ятки, музеї, 

замки, палаци, пам’ятки історії (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Ідентифікація туристичних ресурсів Закарпаття  (розроблено на основі [7–11]) 

Наймену-

вання  

ресурсів 

Характеристики Територіальна локалізація 
Особли-

вості 

1 2 3 4 

Природні туристичні ресурси 

клімат помірно-

континентальний: літо 

тепле, а зима м’яка 

Територія області н
е в

ід
н

о
в
л
ю

ю
ть

ся
 в

 м
ір

у
 сп

о
ж

и
в
ан

н
я
 ч

и
 в

ід
н

о
в
л

ю
ю

ть
ся

 д
еся

ти
л
ітт

я
-

м
и

 аб
о

 н
ав

іть
 сто

р
іч

ч
я
м

и
 

мінеральні 

джерела 

360 джерел Свалявський, Міжгірський, Мукачівський, Хустський, 

Рахівський, Ужгородський райони 

річки 9429 одиниць На території області річки придатні для купання і ри-

боловлі, а в Хустському, Виноградівському, Тячівсь-

кому, Рахівському районах – для сплавів на байдарках 

і каное 

флора 3980 видів і підвидів 

судинних рослин, 502 

види і підвиди ендемів 

На території області 

фауна  546 видів тварин На території області 

ліси 695,8 тис. га або 51 % 

території  

На території області. Найбільш лісистим є Рахівський 

район 

гори 75 % території Воловецький, Міжгірський, Рахівський, Великоберез-

нянський, Іршавський, Перечинський, Тячівський, 

Хустський, 11 сіл Мукачівського та 5 Свалявського 

районів 

печери 50 Тячівський, Рахівський,  Великоберезнянський, Уж-

городський, Перечинський райони 

ропа насичений соляний роз-

чин 

Тячівський район 

природно-

заповідний 

фонд 

456 об’єктів на площі 

177 тис. га 

Є у всіх районах 

Історико-культурні ресурси 

дерев’яні 

церкви 

110 Міжгірський, Великоберезнянський, Іршавський, Бе-

регівський, Виноградівський, Воловецький, Ужгород-

ський, Рахівський, Хустський райони 

о
б
'єкти

 п
о
казу 

ч
и
 екску

р
сій

 

історичні 

парки-

пам’ятки 

10 Ужгородський та Мукачівський райони,  м. Виногра-

дів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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Продовження таблиці 1 

замки 12 Ужгородський, Мукачівський, Іршавський, Берегівсь-

кий, Виноградівський, Хустський райони 

 

палаци 10 Мукачівський, Іршавський, Виноградівський, Бере-

гівський, Ужгородський райони 

пам’ятки 

історії 

 

435 На території області. Найбільша їх кількість у Виног-

радівському – 96, Ужгородському – 82, Мукачівсько-

му – 63 районах. Найменше – у Воловецькому – 1, 

Великоберезнянському – 1, Рахівському – 2 

музеї 14 Міжгірський, Перечинський, Тячівський, Мукачівсь-

кий, Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, 

Іршавський, Хустський, Рахівський райони 

 

Згідно з інформаційними джерелами [7-11] 

та наявними туристичними ресурсами Закарпат-

тя має сприятливі умови для розвитку таких на-

прямів туризму і рекреації:  

 культурно-пізнавальний – подорожі 

людей з метою ознайомлення з пам'ятниками 

історії і культури, музеями, місцевими традиція-

ми, звичаями, способом і стилем життя; 

 лікувально-оздоровчий – туристські 

подорожі місцевістю зі сприятливими для здоро-

в'я природно-кліматичними умовами і перебу-

вання там з метою відпочинку, оздоровлення; 

 сільський – проведення вільного часу в 

сільському середовищі, якому притаманна відпо-

відна забудова, сільський побут, мальовничий 

ландшафт та може супроводжуватися сільсько-

господарськими роботами;  

 екологічний – подорож відносно недо-

торканими природними місцевостями, природо-

охоронними територіями з метою вивчення, ми-

лування і насолоди ландшафтами з їх дикими 

рослинами і тваринами, а також всіма існуючими 

культурними проявами; 

 подієвий (івент) – подорож, спрямована 

на відвідування місцевості у визначений час і 

пов’язана з якою-небудь подією; 

 спортивний – подолання певного відрі-

зку земної поверхні (ґрунтова, кам'яна і водна 

поверхня Землі), який називають маршрутом, що 

супроводжується різними специфічними приро-

дними перешкодами (пішохідний, гірський, лиж-

ний, водний, велосипедний, спелеотуризм). 

Загалом, виділивши перспективні види ту-

ризму для Закарпаття, визначимо спеціалізацію 

деяких  його районів.  

Мукачівський район володіє потужним 

туристично-рекреаційним потенціалом (родо-

вища сульфідних вод типу Кемері, термаль-

них вод кількох типів: азотно-метанових кре-

мнистих Піренейського типу, азотно-

метанових хлоридних натрієвих типу Гайду-

собосло [8]); різноманіттям  історико-

культурних пам’яток (115 об’єктів культурної 

спадщини, у тому числі пам’яток археології – 

51, історичних пам’яток – 63, пам’яток архі-

тектури 10 та 6 пам’ятників монументального 

мистецтва) а також цікавими фестивалями 

(«Червене вино», «Срібний Татош», «Сорго», 

«Дерцен-Фест», «Червена ружа», «Свято ме-

ду», «Вечори над Латорицею»). Цьому району 

притаманний розвиток культурно-

пізнавального, лікувально-оздоровчого та по-

дієвого туризму.  

Нині на території району нараховується 39 

туристичних комплексів. До них входять такі 

санаторно-курортні заклади, як: «Карпати», «Си-

няк», бази відпочинку та оздоровчі комплекси – 

«Водограй», «Білочка», «Сонячні Карпати», 

«Едельвейс», СТК «Синяк», готельно-ресторанні 

комплекси – «Карпатський мисливець», «Черво-

на гора», «Інтурист», «Корал», «Вольногора», 

«Магнат», «Тропік», «Золоті Ворота», «Вікенд», 

«Троянда Карпат», а також низка зелених садиб, 

які надають туристичні послуги  в галузі сільсь-

кого туризму. 

У 2014 році показник кількості туристів 

Мукачівського району склав більш, ніж 30 тис. 

чол., а  загальна тривалість перебування – понад 

292 тис. туроднів. Обсяг наданих туристичних 

послуг становить понад 88 млн грн, балансовий 

прибуток туристично-рекреаційної галузі та го-

тельного господарства району – 7 182 млн грн 

[9]. У цілому від діяльності закладів туристично-

рекреаційної галузі Мукачівського району  за 

2014 рік до бюджетів різних рівнів надійшло  

12542,4 млн грн, що більше на 2 млн грн порів-

няно з 2013 роком. 

На території Рахівщини туристів приваб-

люють: полонина «Драгобрат» – єдина і унікаль-

на місцевість України, де сніговий покров три-

мається з жовтня до травня (5-7 місяців у році); 

найвища гірська вершина України – гора Говер-

ла та всі інші 5 гірських вершин країни, висота 

яких перевищує 2 тис. м. над рівнем моря; тери-

торією району проходить Закарпатський турис-

тичний шлях – це концепція пішохідних турис-

тичних шляхів; географічний Центр Європи; де-

сятки різних мінеральних джерел, мікроклімат 

зони листяних і шпилькових лісів, гірські озера, 

витоки річок Біла Тиса і Чорна Тиса, унікальні 

праліси та високогірні лучні системи Карпатсь-

кого біосферного заповідника віднесені до най-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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цінніших екосистем планети і міжнародної ме-

режі біосферних резерватів ЮНЕСКО [10]; бага-

тонаціональні культурні надбання населення, 

різні свята та фестивалі («Гуцульська бринза», 

«Бербениця фіглів», «Гуцульська ріпа», «Берли-

башський бануш», «Квасівський ліжник»); 

пам’ятки дерев’яної архітектури. 

Зазначені передумови дозволяють розвивати 

на території району лікувально-оздоровчий, сільсь-

кий, екологічний, спортивний (гірськолижний, пі-

шохідний, велосипедний, рафтинг, каякінг, альпі-

нізм та спелеотуризм) і подієвий туризм.  

Найбільша кількість туристів у районі 

спостерігалася у 2012 р. (37152 особи), най-

менша – у 2014 р. (26888 осіб). У 2014 р. за 

всіма показниками отримано від’ємні значен-

ня абсолютного приросту порівняно з 2013 р.: 

кількість обслужених туристів зменшилася на 

8198 осіб, кількість наданих туроднів – на 

55759 днів, обсяг наданих послуг – на  

2523,3 тис. грн (табл. 2). Така спадна тенден-

ція зумовлена складною соціально-

економічною ситуацією в країні, що безумов-

но впливає на вибір туристичної дестинації. 
 

Таблиця 2 

Показники фінансово-господарської діяльності туристично-рекреаційних підприємств  

Рахівського району за 2011–2014 рр.* 

Рік Обслужено 

туристів, чол. 

Абсолютний 

приріст (лан-

цюговий) 

Кількість 

туроднів, дні 

Абсолютний 

приріст (лан-

цюговий) 

Обсяг нада-

них послуг, 

тис. грн 

 

Абсолютний 

приріст (лан-

цюговий) 

2011 24911 - 79104 - 9056,02 - 

2012 37152 12241 98235 19131 14748,66 5692,64 

2013 35086 -2066 122644 24409 16480,92 1732,26 

2014 26888 -8198 66885 -55759 13957,63 -2523,3 

Примітка: * – сформовано автором на основі [10] 

 

 

Аналіз сплати податків туристично-

рекреаційними закладами Рахівського району засві-

дчив, що всього в районі за січень-листопад 2014 р. 

до зведеного бюджету сплачено 1950,276 тис. грн (з 

них 19,45% –  до Державного бюджету) [10].  

У Свалявському районі знаходиться багато 

мінеральних вод, унікальних за своїм складом та 

лікувальними властивостями. Тому розвиток ліку-

вально-оздоровчого туризму є найбільш пріоритет-

ним. На базі мінеральних вод працюють відомі са-

наторно-курортні оздоровниці: « Сонячне Закарпат-

тя», ТОВ «Сузір’я» («Квітка Полонини»), «Поляна», 

«Кришталеве джерело», оздоровчий комплекс «Со-

нячна долина» та 34 готельно-туристичних закладів. 

Протягом 2013 р. закладами туристично-

рекреаційного призначення оздоровлено понад  

90 тис. осіб і реалізовано послуг на суму понад  

145,0 млн грн, що становить 103,6% до аналогічного 

періоду 2012 р. [11]. Туристично-рекреаційними 

підприємствами Свалявщини у 2013 р. відраховано 

до бюджетів усіх рівнів понад 25,8 млн грн  (на 

112,4 % більше порівняно з 2012 р.).  

Отже, кожен район Закарпатської дести-

нації, ґрунтуючись на ресурсній базі, має свою 

спеціалізацію в туристично-рекреаційній сфері, 

подальший розвиток якої потребує формування 

ефективного механізму управління. 

Висновки. Дослідження туристично-рек-

реаційної спеціалізації Закарпаття дало можли-

вість дійти таких висновків: 

 туристично-рекреаційна спеціалізація 

регіону – це розвиток таких видів туризму, які 

сприяють ефективному економіко-екологічному 

використанню ресурсної бази. Дослідження та 

виявлення туристично-рекреаційної спеціалізації 

передбачає ідентифікацію туристичних ресурсів 

та визначення перспективних видів туризму та 

рекреації у дестинації; 

 Закарпаття має різноманітні туристи-

чні ресурси  (природні: клімат, рельєф, річки, 

мінеральні джерела, ліси, флора і фауна, пече-

ри, природно-заповідний фонд; історико-

культурні: дерев’яні церкви, історичні парки-

пам’ятки, музеї, замки, палаци, пам’ятки істо-

рії), поєднання яких формує передумови роз-

витку таких напрямів туризму і рекреації: ку-

льтурно-пізнавального, лікувально-

оздоровчого, сільського, екологічного, подіє-

вого, спортивного;  

 кожному району Закарпаття притаман-

на туристично-рекреаційна спеціалізація. Так, 

наприклад, в Мукачівському районі доцільно 

розвивати культурно-пізнавальний, лікувально-

оздоровчий та подієвий туризм. 
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Шевчук Я.В., Губані Г.Г., Чобаль Л.Ю. 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
У статті досліджено соціально-економічні аспекти розвитку виробництва інноваційних транспортних 

засобів. Проаналізовано переваги, які людство отримає з масовим виробництвом і впровадженням інновацій-

них транспортних засобів. Побудовано структуру продажів виробників електромобілів в Україні. Здійснено 

аналіз найпопулярніших інноваційних транспортних засобів та розкрито їх головні технічні характеристики. 

Простежено попит на сучасні інноваційні транспортні засоби. Показано динаміку продажів електромобілів 

за останні роки в  Україні та Європі. Доведено, які основні чинники гальмують розвиток та негативно впли-

вають на впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів. 

Ключові слова: автотранспорт, автотранспортна інфраструктура, гібридний автомобіль, електрове-

лосипед,  електроскутер, електромотоцикл, електромобіль, інновації, інноваційний транспортний засіб.  

 

Постановка проблеми. Люди завжди 

прагнули пересуватись швидко з мінімальними 

затратами і максимальним комфортом. 

Розв’язання цього питання впирається в до-

слідження соціально-економічних аспектів масо-

вого виробництва таких засобів пересування. 

Останнім часом дослідження цієї проблематики 

суттєво загострилося через швидке вичерпання 

ресурсів вуглеводнів, інтенсивне забруднення 

довкілля, відсутність відповідної транспортної 

інфраструктури, інноваційних доріг, заправних 

станцій та станцій технічного обслуговування 

нового покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стаття присвячена соціально-економічним ас-

пектам розвитку масового виробництва інно-

ваційних транспортних засобів і є надзвичайно 

актуальною. Великий інтерес у вивченні такої 

проблематики заслуговують роботи таких вче-

них, як Бережна І.В. «Автотранспортний ком-

плекс як об’єкт регіонального управління» [1]; 

Гутаревич Ю.Ф. «Екологія та автомобільний 

транспорт» [3]; Редзюк А.М. «Автомобільний 

транспорт України: стан, проблеми, перспективи 

розвитку» [8]; Рябова О.В. «Моделювання 

функціональної структури громадсько-

транспортних вузлів» [9]; Шевчук Я.В., «Авто-

транспортна інфраструктура: теорія і методи су-

часних досліджень» [11] та ін. Однак, на сьогодні  
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соціально-економічні аспекти розвитку вироб-

ництва інноваційних транспортних засобів ще 

недостатньо вивчені. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є привернення уваги вчених, фахівців і 

широких верств населення до розв’язання питан-

ня розвитку масового виробництва інноваційних 

транспортних засобів. Адже люди, насамперед 

пересічні громадяни різних країн світу, отрима-

ють низку переваг і вигод у результаті 

розв’язання цієї проблеми. По-перше, суттєво 

зменшаться викиди шкідливих речовин у довкіл-

ля. По-друге, вдалось би зберегти для майбутніх 

поколінь вичерпні запаси вуглеводнів, які ката-

строфічно зменшуються. По-третє, масове виро-

бництво інноваційних транспортних засобів сут-

тєво змінить якість життя людей: вони стануть 

більш мобільними. Крім того, економіка отримає 

стимул до створення нових робочих місць, ро-

звитку і масового виробництва нових пристроїв 

виробництва, збереження та накопичення елек-

тричної енергії. Тобто, започаткувалася б новітня 

технологічна революція, яка б докорінно змінила 

світ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційними транспортними засобами в наш 

час називають як абсолютно нові засоби пере-

сування (наприклад, перший у світі кабріолет 

для підводних подорожей «sQuba», здатний 

занурюватися на глибину до 10 м і розвивати 

там швидкість близько 3 км/год, створений 

швейцарською компанією «Rinspeed» (рис.1); 

літаючий автомобіль TF-X компанії Terrafugia; 

індивідуальний літальний апарат «Martin 

Jetpack»; «літаючий ранець», який планує ви-

готовляти у масових масштабах Новозеландсь-

ка компанія «Martin Aircraft» і який дозволить 

людині злітати над землею на висоту до 2,5 км 

і рухатися у небі зі швидкістю близько 100 

км/год. та ін.) [7], так і сучасні транспортні 

засоби із суттєво удосконаленими складовими 

(зокрема автомобілі з електричними моторами 
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– електромобілі; автомобілі із вбудованим у 

кожне колесо електродвигуном, створені вче-

ними Токійського університету; велосипеди, 

обладнані електричними моторами тощо). Їх 

масове виробництво і продаж споживачам 

пов’язані із низкою перешкод, пов’язаних із 

тими чи іншими соціально-економічними ас-

пектами розвитку суспільства. 

 

 

Рис.1.Підводний автомобіль «sQuba»* 

*Фото з сайту: korabley.net 

 
Так, розвиток масового виробництва інно-

ваційних транспортних засобів впирається у ве-

личезний супротив транснаціональних компаній 

(ТНК), які перешкоджають реалізації такого ви-

робництва. В останні роки неодноразово 

публікувалися результати новітніх техно-

логічних досягнень (наприклад, про мотори, які 

можуть замість бензину використовувати воду, 

про «ранці» для пересування в повітрі тощо), але 

за деякий час про такі розробки «забували», а 

експериментальні зразки «зникали». У результаті 

ТНК продовжувати збувати свою застарілу про-

дукцію і отримувати надвисокі прибутки. Отри-

мують надприбутки і компанії, які займаються 

видобутком нафти й газу. 

Ще одним соціально-економічним аспек-

том є те, що масове виробництво інноваційних 

транспортних засобів можливе при наявності 

відповідної автотранспортної інфраструктури: 

новітніх транспортних шляхів, заправних та 

сервісних станцій, паркінгів та ін., яку потрібно 

активно розбудовувати. Цей соціально-

економічний аспект пов’язаний з іншим – регіо-

нальним. Адже створити необхідну інфраструк-

туру одночасно на всіх територіях неможливо. 

Спочатку з’являться точки (наприклад, міста) і 

лінії (окремі траси), які будуть зразками інно-

ваційної транспортної інфраструктури. Навколо 

них і формуватимуться ядра соціально-

економічного регіонального зростання. Опісля ці 

процеси дифузійно поширяться на периферійні 

території. 

Разом з тим, на сьогоднішній день бага-

то відомих виробників транспортних засобів 

уже мають у своєму арсеналі зразки новітніх 

засобів пересування, які пропонують своїм 

споживачам. Так, наприклад, широкою попу-

лярністю користується продукція китайського 

виробника вело-мототехніки «AZIMUT». 

Вартість електровелосипедів від цього вироб-

ника коливається від 400 до 600 дол. США. На 

рис. 1. показано електровелосипед AZIMUT 

BREEZE–1 (рис.2), який можна придбати в 

Інтернет-магазині «Мототехніка». Вартість 

цього електровелосипеда станом на 1 вересня 

2015 року становила 11 050 грн [5]. 

Особливістю цього транспортного засобу 

модельної лінійки 2015 року є те, що він нічим 

не відрізняється від звичайного велосипеда, але 

має кілька суттєвих переваг. Водій такого елек-

тровелосипеда може розвивати швидкість удвічі 

вищу, ніж звичайний велосипед, і долати великі 

відстані з будь-яким рельєфом. Таку можливість 

йому забезпечують встановлене мотор-колесо 

потужністю 250 Ват з додатковою електронікою 

напругою 36 Вольт, рекуперацією (технологією 

підзарядки акумулятора на спусках), а також су-

часний літій-іонний акумулятор ємністю 8,8 ам-

пер-годин (АГ), вагою близько 1кг із великою 

циклічністю зарядів.  
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Рис. 2. Сучасний електровелосипед  AZIMUT BREEZE – 1* 

 

*Фото з сайту: http://mototehnik.com/p79198683-elektrovelosiped-azimut-breeze.html. Мототехніка. [5]. 

 

Такий транспортний засіб на одній 

підзарядці, яка триває від 2 до 4 годин лише 

на електротязі, здатний подолати від 60 до 80 

км. На рисунку 3 представлений електроску-

тер згаданого виробника AZIMUT FLH 001. 

Його маса дорівнює приблизно масі класич-

них бензинових скутерів, потужність мотор-

колеса 350 Ват напругою 48 Вольт. Він 

обладнаний сучасною електронікою, яка 

включає в себе засоби освітлення шляху, по-

вороти, звукові сигнали, стоп сигнал, цен-

тральну сигналізацію та ін., що дозволяє 

водію безпечно і комфортно пересуватися ву-

лицями міських і сільських населених 

пунктів. Цей транспортний засіб, згідно з да-

ними виробника, здатний комфортно перево-

зити масу в 130 кг (водія і пасажира). В цьому 

електроскутері використовуються кислотно-

свинцеві акумулятори, недоліком яких є ве-

ликі габарити і маса, довша тривалість заряд-

ки та невелика циклічність зарядів. Вартість 

цього електроскутера станом на 1 вересня 

2015 року в Інтернет-магазині «Мототехніка» 

становила 11 750 грн [5]. 

 

Рис. 3. Електроскутер AZIMUT FLH 001* 

 

* Фото з сайту: http://mototehnik.com/p34696763-elektrovelosiped-flh-001.html Мототехніка [5] 

 

Великої популярності сьогодні в світі 

набувають електричні автомобілі (електро-

мобілі). Електромобіль – це сучасний транспорт-

ний засіб, який рухається за допомоги електро-

двигуна. На цьому етапі він відрізняється від 

традиційних автомобілів із двигунами 

внутрішнього згорання невеликою дистанцією 

пробігу і відсутністю мережі автозаправних 

станцій. Але з розвитком генеруючих та накопи-

чувальних електротехнологій цей недолік 

вдасться усунути найближчим часом. 

До головних позитивних чинників авто-

мобілів з електродвигунами слід віднести вдвічі 

нижчу вартість на 100 км пробігу (близько 8 грн 

на 100 км), відсутність шкідливих викидів, вели-

кий коефіцієнт корисної дії (ККД) до 89– 95% у 

http://mototehnik.com/p79198683-elektrovelosiped-azimut-breeze.html.%20Мототехніка.%20%5b5
http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIysHi0pHgxwIVhhByCh3fcANG&url=http%3A%2F%2Felectrofan.com.ua%2Felectrovelosiped-azimut-slh001-48v-350w&psig=AFQjCNHnN4eHDDsNrA2mrViZIqdCnZ4vUA&ust=1441550881124557
http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIysHi0pHgxwIVhhByCh3fcANG&url=http%3A%2F%2Felectrofan.com.ua%2Felectrovelosiped-azimut-slh001-48v-350w&psig=AFQjCNHnN4eHDDsNrA2mrViZIqdCnZ4vUA&ust=1441550881124557
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порівнянні з 20–45 % двигунами внутрішнього 

згорання, менший шум, можливість зарядки аку-

муляторів у побутових умовах. 

Відстань руху без підзарядки сучасних ав-

томобілів різних виробників коливається при-

близно від 80 до 350 км у залежності від склад-

ності рельєфу, а рекомендована швидкість від 60 

до 120 км. 

Одним з найпопулярніших на сьогодні 

електромобілів в Україні та світі є Nissan Leaf від 

японського виробника, який визнаний авто-

мобілем року в Європі (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Електромобіль Nissan Leaf * 

 

* Фото з сайту: http://www.autobytel.com/nissan/leaf/2015/car-buying-guides/10-things-you-need-to-know-about-

the-2015-nissan-leaf-124778/ [6] 

 

Розрахунок витрат цього електромобіля на 

100 км приблизно 5 грн. На одній зарядці елек-

тромобіль Nissan Leaf може подолати 200 км з 

максимальною швидкістю 145 км. Використову-

ються літій-іонні акумулятори з терміном служ-

би не менше 8 років і ємністю 24 кВт/г. Час за-

рядки від звичайної розетки 220 за 6 годин, а з 

спеціальним зарядним пристроєм Nissan – за 30 

хвилин. Виробник комплектує Nissan Leaf усіма 

сучасними засобами, такими, як навігація, ке-

рування через Bluetooth, 8 подушок безпеки і 

надає повну гарантію 12 місяців. Варто також 

відзначити, що цей електромобіль отримав мак-

симально високий бал на краш-тестах згідно з 

європейською класифікацією – п’ять зірок безпе-

ки. Вартість цього електромобіля в Інтернет-

магазині «Еcoelectro» станом на 1 вересня 2015 

року становила 455 400 грн [6]. 

Наявність таких інноваційних продуктів 

в українських дилерів почала формувати і 

серйозний попит на електромобілі. Так, згідно 

з даними українських продавців автомобілів 

українці за 8 місяців 2015 року купили елек-

тромобілів у чотири рази більше, ніж за весь 

2014 рік. Всього в 2015 році було зареєстрова-

но 231 електромобіль [2]. 

Одним з лідерів продажів в Україні на 

сьогодні є згаданий вище Nissan Leaf (149 авто-

мобілів), на другому місці Tesla (21 автомобіль) і 

третім є  Renault (19 авто). Решта – 42 автомобілі 

виготовляються різними виробниками, причому 

більшість з них припадає на китайських вироб-

ників (рис. 5). 

Хоча більшість виробників електромо-

білів на українському ринку представляють 

іноземні виробники, слід відзначити, що наші 

фахівці також мають цікаві розробки. Так, 

запорізькі автовиробники випустили електро-

мобіль для вантажних перевезень ЗАЗ Lanos 

Picup (рис. 6).  

Він обладнаний електродвигуном потуж-

ністю 30 кВт. Здійснити повну зарядку акумуля-

торів можна за 6 – 8 годин від звичайної елек-

тророзетки 220 в. Вантажопідйомність становить 

800 кг. На жаль, малий пробіг на повній зарядці 

лише 60 км, дозволяє користуватись цим елек-

тромобілем лише у мегаполісах. Вартість україн-

ської новинки станом на 1 вересня 2015 року 

становила 418 000 грн. 

Якщо попит на електромобілі в нашій 

країні зростатиме такими темпами і надалі, то 

вже у найближчому майбутньому Україна до-

жене свого конкурента – Чехію (рис. 7).  

В Європі сьогодні найбільше зросли про-

дажі електромобілів у Великобританії – на 64% 

та на 20% збільшився попит на гібридні автомо-

білі, далі йдуть Німеччина і Франція. Так, за да-

ними порталу Gursesintour продажі нових елек-

тромобілів у Європейському Союзі збільшилися 

на 117% у першому кварталі 2015 року в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року [4]. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIufX-jKDgxwIVpvxyCh3MQwC4&url=http%3A%2F%2Fwww.autobytel.com%2Fnissan%2Fleaf%2F2015%2Fcar-buying-guides%2F10-things-you-need-to-know-about-the-2015-nissan-leaf-124778%2F&psig=AFQjCNEAVDL-buau6GjvrBhXB2Mzea6TJA&ust=1441554761323783
http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIufX-jKDgxwIVpvxyCh3MQwC4&url=http%3A%2F%2Fwww.autobytel.com%2Fnissan%2Fleaf%2F2015%2Fcar-buying-guides%2F10-things-you-need-to-know-about-the-2015-nissan-leaf-124778%2F&psig=AFQjCNEAVDL-buau6GjvrBhXB2Mzea6TJA&ust=1441554761323783
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Рис. 5. Структура продажів виробниками електромобілів в Україні* 

 
*Побудовано авторами за даними: [2] 

 

 

 

 

Рис. 6. Електромобіль українського виробництва ЗАЗ Lanos Picup* 

 
* Фото з сайту: http://www.autocentre.ua/ 
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http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKPP98fU4scCFUgLLAodNVcHvA&url=http%3A%2F%2Fwww.autocentre.ua%2Fac%2Fauto%2Freportage%2Fs-pylu-s-zharu-17877.html&psig=AFQjCNHqZ_DO2Buvk5hgvOgvU9IUFZR7qg&ust=1441637470822223
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKPP98fU4scCFUgLLAodNVcHvA&url=http%3A%2F%2Fwww.autocentre.ua%2Fac%2Fauto%2Freportage%2Fs-pylu-s-zharu-17877.html&psig=AFQjCNHqZ_DO2Buvk5hgvOgvU9IUFZR7qg&ust=1441637470822223
http://www.autocentre.ua/
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Рис.7. Динаміка продажів електромобілів в Україні* 
 

*Побудовано авторами за даними: [2] 

 

Згідно з даними аналітичних агентств у 1 

кварталі 2015 року в Європі продажі електрич-

них автомобілів зросли в 2 рази. Експерти від-

значають, що останніми роками інноваційні ав-

томобілі, які працюють на альтернативних видах 

палива, своєю популярністю завойовують авто-

ринки Європи. 

Позитивним моментом є й те, що за по-

відомленням ecosoft.in.ua, українська компанія 

Rentechno створює сучасні домашні сонячні за-

рядні станції для електромобілів, здатні конку-

рувати з аналогічними розробками американсь-

кого виробництва, оскільки їх вартість у 5 разів 

нижча (рис.8). 

 

 

Рис.8. Сучасна домашня сонячна зарядна станція* 

 

*Фото з сайту: ecosoft.in.ua 

 

Встановлення домашньої версії соняч-

ної станції для електромобілів,  виконаної у 

формі «даху», не потребує спеціальних дозво-

лів [11]. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Підсумовуючи, наголосимо, що в су-

часному світі вже активно виготовляються інно-

ваційні транспортні засоби, такі як: електровело-

сипеди, електроскутери, електромотоцикли, 

електромобілі, гібридні автомобілі. Але їх 

серійне виробництво пов’язане з такими соціаль-

но-економічними аспектами: 

http://ecosoft.in.ua/9203-ukrayinskiy-virobnik-proponuye-domashn-sonyachn-zaryadn-stancyi-dlya-elektromoblv-vd-24-000-grn.html
http://rentechno.ua/
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1. Величезний спротив транснаціональних 

компаній (ТНК), які перешкоджають масовому 

виробництву таких технологій з метою продов-

ження збуту своєї застарілої продукції, в іншому 

разі –  їхні прибутки суттєво знизяться. 

2. Також не зацікавлені у розвитку та 

впровадженні таких транспортних засобів ком-

панії, які займаються видобутком нафти й газу. 

3. Масове виробництво інноваційних 

транспортних засобів вимагає і відповідної авто-

транспортної інфраструктури: новітніх транс-

портних шляхів, заправних та сервісних станцій, 

паркінгів тощо.  

Важливо поглиблено вивчати соціально-

економічні аспекти розвитку масового вироб-

ництва інноваційних транспортних засобів для 

того, щоб використати отримані знання у процесі 

забезпечення масового споживача зазначеними 

засобами. Цей процес повинен бути керованим, а 

не стихійним. Тільки у такому разі можна 

сподіватися на максимальну користь для сус-

пільства. 
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Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ 
 

УДК 303:338.2 

 

Балджи М.Д. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГНОЗНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Розглянуті положення методології сценарного прогнозування та визначені основні процедури цього під-

ходу для орієнтації на цілі прогнозування. Обґрунтовані позитивні сторони методу сценаріїв й визначено його 

переваги для проведення прогнозних досліджень. З’ясовані прерогативи розробки прогнозів функціонування 

українських підприємств харчової промисловості. Проведено аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених з розгляду використання сценарного підходу для побудови прогнозів діяльності підприємств. Обґрунто-

вано вагомість поставленої мети дослідження та визначені основні завдання для її вирішення. Викладені кон-

цептуальні положення сценарного підходу до прогнозів функціонування підприємств засновані на принципах 

системного підходу та оцінки впливу факторів невизначеності ринкового середовища на результати виробни-

чої діяльності. Розглянуті фактори невизначеності, що відображають зовнішні і частину внутрішніх ризиків, 

які необхідно оцінювати і враховувати в процесі побудови прогнозів діяльності підприємств в умовах ринкової 

економіки.  

Ключові слова: сценарний підхід, прогнозування, підприємства, харчова промисловість, господарські ри-

зики, дерево цілей, моделювання. 

 

Постановка проблеми. Стабільне функці-

онування підприємств базується на чітко вива-

женій програмі перспективного розвитку, яка 

може бути побудована на основі прогнозів, що 

обумовлюють подальші тенденції, ефективність 

використання ресурсів, умови успішності різних 

операцій та угод, варіанти впровадження іннова-

цій,  найсприятливіший час і місце для різного 

роду домовленостей тощо. Як правило, прогнози 

будуються в залежності від змін у зовнішньому і 

внутрішньому середовищах та можуть носити 

різноспрямований характер, але у всіх випадках 

на їх основі формулюються і обґрунтовуються 

можливі стратегічні альтернативи розвитку підп-

риємств. Актуальність використання сценарного 

планування полягає у застосуванні нових мож-

ливостей для діяльності підприємств і дозволяє 

посилювати свої позиції в конкурентному сере-

довищі.  Тому обрана тема дослідження є доста-

тньо насущною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За багаторічну історію наукових досліджень 

проблема прогнозування висвітлювалась достат-

ньо широко. Так, прогнозування в системі еко-

номіки розглядали К. Холден, Д. Піл, Дж.Томп-

сон та інші, розробкою математичних методів 

для побудови прогнозів займались С.І. Лав-

ренюк, О.П. Перевозчикова, В.Г. Тульчинський, 

А.В. Харченко.   Саме   питанням    сценарного 
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планування активна увага приділялась в працях 

Г. Кана, П. Уека, П. Шварца, Д. Рингланда, 

М. Ліндгрен, Х. Бандхольда, Р. Вінса.  

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для вітчизняної науки цей 

напрям планування є перспективним, особливо 

при застосуванні його для конкретних підпри-

ємств, що має не тільки загальнонаукове, а й 

прикладне значення. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є розгляд та застосування положень сцена-

рного планування для стратегічних цілей розвит-

ку українських підприємств на основі проведен-

ня прогнозних досліджень.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. В цілому сценарний підхід в загальній систе-

мі прогнозування дозволяє поліпшити конкурен-

тну позицію підприємства та забезпечити довго-

тривалий розвиток і прибуток. Незважаючи на 

необхідність істотних витрат часу і ресурсів на 

застосування сценарного підходу вже сьогодні, 

результати можна очікувати тільки в більш-менш 

віддаленому майбутньому. Проте реалізація цьо-

го підходу в управлінні набуває виняткової важ-

ливості і виправдовує себе. Розробка сценаріїв 

вимагає наявності багатьох чинників, оскільки 

негативні наслідки помилок в даній стратегічній 

сфері зазвичай значно вищі, ніж в оперативному 

управлінні. В умовах, коли в стислі терміни по-

даються абсолютно нові пропозиції, коли карди-

нально змінюються інвестиційні напрями і зни-

кають можливості, що існували багато років, ці-

на розплати за невірне передбачення і відповідно 

за помилки стратегічного вибору може набувати 

фатального характеру. 
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Сценарний підхід є ефективним сучасним 

методом вирішення ключових управлінських 

проблем, що дозволяє в умовах невизначеності 

вибудовувати стратегію розвитку через подання 

комплексної майбутньої ситуації, риси якої не 

можуть бути передбачені з упевненістю, але 

можуть призвести до реалізації певного варіан-

ту розвитку в майбутньому. В умовах невизна-

ченості і швидких змін внутрішнього та зовні-

шнього середовища стає ризикованим розроб-

ляти стратегію, засновану на єдиному імовірні-

сному прогнозі, тому зазначений метод сценар-

ного планування дозволяє створювати і логічно 

структурувати різні варіанти розвитку майбут-

нього, тим самим створюючи передумови успі-

шності діяльності підприємств при різних варі-

антах розвитку. 

Позитивними рисами методу сценаріїв ви-

ступають: багатофакторний характер розгляду 

ключових управлінських процесів, що в сучас-

них управлінських процесах неухильно зростає; 

підбір ключових підсистем підприємства та його 

зовнішнього оточення – явних і прихованих чин-

ників впливу; передбачення альтернативних ва-

ріантів розвитку прогнозованого явища при зміні 

факторів, що на нього впливають. Сценарій може 

бути визначений таким чином – представлення 

ключових причинних факторів, які повинні бути 

прийняті до уваги, і розкриття способів, якими ці 

фактори можуть вплинути на етапи первинного 

попиту. Практично сценарний метод прогнозу-

вання полягає у виявленні альтернативних шля-

хів розвитку подій і визначенні ймовірності реа-

лізації кожного результату. Розробка сценарію 

відбувається за таким алгоритмом [1, с. 6]: 

1. Вивчення еволюції явища в минулому та 

пошук закономірностей його розвитку. 

2. Виявлення факторів, що впливають на 

об’єкт прогнозування. Побудова концептуальної 

прогнозної моделі, що відбиває загальні взає-

мозв’язки об’єкта прогнозування і прогнозного 

фону. 

3. Визначення форми зв’язку між цими 

факторами і об’єктом (за допомогою кореляцій-

но-регресійного аналізу). Уточнення прогнозної 

моделі (якісний чи/або кількісний опис процесу 

зміни об’єкта в залежності від зміни факторів). 

4. Розгляд альтернативних варіантів зміни 

факторів (з визначенням ймовірності зміни) і 

відповідної зміни об’єкта прогнозування. 

5. Комплексний опис різних сценаріїв роз-

витку подій: оптимістичного, песимістичного, 

найбільш ймовірного, найменш ймовірного. 

Метод сценаріїв нерідко є по суті єдиним 

методом прогнозування (якщо не вважати якіс-

них) при вивченні складних, багатофакторних 

явищ (наприклад, прогнозування поведінки кон-

курентів).  

На основі проведених досліджень запро-

понована концептуальна схема сценарного роз-

витку підприємства, яка поєднує основні складо-

ві його розвитку та ланцюговий підхід (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Концептуальна схема сценарного розвитку підприємства* 

 
* Розроблено автором 

 
Побудова сценаріїв є важливою для стра-

тегічного управління підприємством та дозволяє 

визначити його економічний стан. Базуючись на 

існуючих дефініціях, проводиться діагностика 

функціонування підприємств, формується про-

гноз за трьома (мінімально) сценаріями і визна-

чається цільовий результат. Заключним кроком 

виступає моніторинг за подальшим ходом роботи 

підприємства з метою його можливого коригу-

вання. Для перспективної діяльності українських 

харчових підприємств розробка прогнозу з вико-

ристанням сценарного підходу є надзвичайно 
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важливим етапом, що дозволяє обрати вірну 

стратегію розвитку і функціонувати на вітчизня-

ному чи міжнародному ринках продукції. 

Важливим для повноцінної діяльності під-

приємств світового рівня виступає процедура 

прийняття рішень, в якій враховується оцінка 

ризиків, а також технологічних та економічних 

можливостей їх попередження. Для аналізу ри-

зику, встановлення його допустимих меж у 

зв’язку з вимогами безпеки і прийняттям управ-

лінських рішень необхідні [2, с. 37]:  

• наявність інформаційної системи, що до-

зволяє оперативно контролювати існуючі джере-

ла небезпеки і стан об’єктів можливого ураження 

(людина, суспільство, довкілля, продукція); 

• звітність про господарську діяльність, 

проекти, технічні рішення, які можуть впливати 

на рівень безпеки, а також програми для достові-

рної оцінки ситуації;  

• експертиза безпеки і складання альтерна-

тивних проектів та технологій, які є чи можуть 

бути джерелами ризику;  

• розробка техніко-економічної стратегії 

збільшення безпеки та визначення оптимальної 

структури витрат для управління величиною ри-

зику і її зниження до прийнятного рівня із соціа-

льної, економічної та екологічної точок зору;  

• складання ризикологічних прогнозів та 

аналітичне визначення їх рівня, при якому при-

пиняється зростання можливих уражень;  

• вплив на громадську думку і пропаганда 

наукових даних про рівні ризиків. 

Вагомою внутрішньою потребою госпо-

дарської діяльності українських підприємств 

харчової промисловості є відсутність або не-

достатня обґрунтованість стратегії підприємс-

тва та відповідність світовим стандартам. Си-

стема безпеки підприємства вимагає постій-

ного самотестування та відновлення, що по-

винно відбуватись як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому рівнях. Зацікавленість підп-

риємств у поширенні реалізації власної про-

дукції на світових ринках стимулює їх до 

прискіпливого погляду на  розробки критеріїв 

безпеки та зниження можливих ризикованих 

ситуацій. Суттєвою перевагою підприємств 

харчової промисловості має стати комплекс 

екологічного виробництва та відповідної про-

дукції, тому у системі менеджменту велике 

значення набуває логістика як наука про 

управління потоками ресурсів і просуванням 

продукції. Заготовча і виробнича логістика 

знаходиться в центрі уваги й не повинна ігно-

рувати направленість виробництва та умови 

постачання сировини. Критерієм вибору пос-

тачальників мають стати не тільки технологі-

чна якість, витрати і терміни, а й екологічна 

спрямованість. Динаміка виробництва та реа-

лізації основних видів харчової продукції в 

Україні подана в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Динаміка виробництва та обсягу реалізації основних видів харчової промисловості за 2011–2014 рр.*  

Найменування продукції 
Фактично вироблено, тис. т 

Реалізовано продукції, % 
2011 2012 2013 2014 

М'ясо і ковбасні вироби 1342,3 1342,8 1531,8 1461,8 86,2 

Соки та їх суміші 712 761 849 686 99,0 

Олійно-жирова продукція 3536 4132 3686 4630 32,8 

Молочна продукція 1699,2 1736,6 1837,0 1908,7 81,0 

Борошномельно-круп’яна продукція 5223 5154 4983 4454 93,7 

Кондитерські вироби 574 559 533 420 81,7 

* Розраховано автором за даними [4] 

 
Стрімке зростання переробних потужнос-

тей в харчовій промисловості триває. В результа-

ті цього в багатьох регіонах України вже спосте-

рігається істотна диспропорція між виробничими 

потужностями та сировинним потенціалом. Щоб 

залишатися конкурентоспроможними на ринку, 

підприємствам необхідно застосовувати сучасні 

стратегії. При чому особливу увагу доречно при-

діляти глибокій переробці первинної сировини, 

адже на даний момент кінцеві продукти доданої 

вартості в структурі виробництва та експорту 

товарів становлять незначну частку [3, с. 156]. 

Більше половини виробничих потужностей 

харчової промисловості України припадає на великі 

промислові групи, частка яких у загальному обсязі 

виробництва постійно збільшується. Так, наприклад, 

майже 70% обсягів переробки соняшнику в Україні 

припадає на частку 13 найбільших підприємств з 

добовою потужністю більше 1 тис.т і близько 17,3% 

переробки припадає на компанії з добовою продук-

тивністю від 500 тонн до 1000 тонн. Результати дос-

лідження підтверджують переваги великого вироб-

ництва в масложировій галузі України з позицій 

ефективності. За прогнозами УкрАгроКонсалт, за-

вдяки реалізації нових проектів, масложирова про-

мисловість України має потенціал наростити поту-

жності до 14 млн. тонн на рік вже найближчим  

часом [5]. 
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Результати аналізу діяльності вітчизняних 

підприємств дозволили побудувати різні сцена-

рії їх розвитку та визначити їх господарські ри-

зики.  

Перший сценарій – оптимістичний, що ро-

зроблено виходячи з оптимальних умов для реа-

лізації стратегії. Прогнозування переходу до по-

мірно позитивної динаміки і тенденції до циклі-

чного пожвавлення світової економіки і надхо-

дження інвестицій: зростання з початку маркети-

нгового року. Другий сценарій розглядається як 

найбільш реалістичний. При помірному зростан-

ні доходності інвестори частину грошових кош-

тів виведуть і будуть шукати альтернативи  при-

бутковості, що може привести до зменшення до-

ходів. У цьому випадку прогнозується зростання 

власних капіталовкладень і зниження системати-

чного ризику. Такий сценарій буде супроводжу-

ватися досить стабільними цінами на сировину, 

помірним обсягом споживання і відносно стабі-

льною ситуацією в світі. Третій сценарій – песи-

містичний, що передбачає розбалансування фі-

нансів, запуск ланцюгової реакції системного 

ризику, що переходить у нову кризу. Крім цих 

сценаріїв може бути й четвертий – кризовий, що 

передбачає несприятливі погодні умови, низьку 

врожайність сільськогосподарських культур і, як 

наслідок, незавантаження вітчизняних підпри-

ємств сировиною. Такий розвиток подій призве-

де до серйозного зниження рівня споживання і 

відповідно до стиснення ринків. 

Результати стрес-тестів за чотирма сцена-

ріями, а також імовірність їх настання представ-

лені в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Результати стрес-тестів за чотирма сценаріями* 

Характеристика сценарію Ставка дисконтування Імовірність настання сценарію 

Оптимістичний 13,53 0,1 

Реалістичний 17,85 0,4 

Песимістичний 21,02 0,3 

Кризовий 28,62 0,2 

Примітка: ставка дисконтування розрахована для великих підприємств олійно-жирової галузі 

* Розраховано автором за даними [4] 

 
Таким чином можна зазначити, що най-

більш імовірним може бути реалістичний сцена-

рій, але можливість настання песимістичного і 

кризового сценаріїв надто значна. Отримані ре-

зультати можуть бути використані як рекомен-

дації для коригування стратегічних планів підп-

риємств та їх оперативного реагування на мінли-

ве зовнішнє середовище.  

Для формалізованого представлення 

стратегічної програми розвитку підприємства 

зручно використовувати дерево цілей, де всі 

елементи пов’язані в сувору ієрархію, відно-

синами підпорядкованості. В ньому виділені: 

генеральна мета (вершина дерева); підпоряд-

ковані їй підцілі першого, другого і подаль-

шого рівнів (гілки дерева), де досягнення ці-

лей нижніх рівнів є необхідною і достатньою 

умовою для верхніх [6, с.84]. 

Процедура побудови дерева цілей є еврис-

тичною, тобто ґрунтується на оцінці експертів і 

має такі стадії: 

- побудову функціонального дерева цілей; 

- формування комплексу цілереалізаційних 

систем; 

- попередні оцінки і відбір цілереалізацій-

них систем; 

- розробка цільових нормативів; 

- ранжування цілей. 

У таблиці 3 вказується тип об’єкта та текс-

товий опис, що дає змогу синтезувати у своїх 

рамках найрізноманітніші відомості, що відо-

бражають досягнення поставленої мети. 
 

Таблиця 3 

Типи об’єктів та їх опис* 

Тип об’єкту Текстовий опис 

ціль Розвиток підприємства і підвищення його конкурентоздатності 

задача Створення стратегії розвитку підприємства на середньо- і довгостроковий період 

захід 1 Аналіз, оцінка та діагностика діяльності підприємства 

захід 2 Розробка прогнозу на середньо- і довгостроковий період 

захід 3 Побудова сценаріїв розвитку та їх обґрунтування. Побудова моделей  

захід 4 Вибір цільового сценарію та формування програми виходу з можливих ризиків 

захід 5 Розробка та впровадження системи моніторингу. Коригування діяльності на підприємстві 

проект Розробка стратегії розвитку, принципів організації та функціонування відділу контролю за її виконанням 

* Розроблено автором 

 



Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

165 

В процесі дослідження виявлено, що од-

ним з найзручніших способів побудови прогнозів 

і вибору сценаріїв можна вважати метод моде-

лювання. В таких випадках питання порівняння 

сценаріїв вирішується у разі використання єдиної 

моделі для оцінки кожного зі сценаріїв.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, в ході розкриття постав-

леної мети були виявлені пріоритетні сторони 

використання сценарного підходу для розробки 

стратегічних положень розвитку підприємств на 

основі прогнозних розрахунків. Виявлені перс-

пективи використання сценарного підходу для 

проведення прогнозних досліджень на вітчизня-

них підприємствах харчової промисловості, що 

дозволить приймати рішення в умовах неповної і 

неточної інформації з макроекономічного сере-

довища, характер поведінки якого важко визна-

чити за допомоги складної математичної  

обробки. 
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Валькова Н.В. 

 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У статті здійснено ретроспективний аналіз науково-методичних підходів до формування конкурентних 

переваг підприємств. Проаналізовано класифікацію методів здійснення оцінки конкурентоспроможності та 

конкурентних переваг підприємств, визначено основні переваги з урахуванням особливостей дійсних умов інфо-

рмаційної економіки. Досліджено вплив джерел інформації, що використовуються в процесі здійснення аналізу 

конкурентоспроможності, визначено їх характеристики та недоліки. За результатами досліджень обґрунто-

вано необхідність та перспективи використання інформаційної складової для здійснення оцінки та формуван-

ня конкурентних переваг підприємств, а також напрями її застосування.  

Ключові слова: конкурентні переваги, методи оцінки конкурентних переваг, інформаційні конкурентні 

переваги. 

 

Постановка проблеми. У зв’язку із стано-

вленням інформаційної економіки виникає пот-

реба в оцінці інформаційних конкурентних пере-

ваг підприємств, з метою підвищення ефектив-

ності управління ними. Невирішеною частиною 

проблеми є дослідження інформаційної конкуре-

нтної переваги підприємства в Інтернет-

середовищі та її впливу на формування конкуре-

нтоспроможності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В ході аналізу теми дослідження розглянуто низ-

ку літературних джерел, серед яких наукові стат-

ті, тези та матеріали конференцій, періодичні 

видання, монографічні праці та дисертаційні до-

слідження. Управління конкурентоспроможніс-

тю підприємств у системах розглядалося вели-

кою кількістю вітчизняних та зарубіжних авто-

рів, таких як Д.О. Барабась [1], В.Л. Белоусов [2], 

Н.Б. Бідник [3], Д. Дей і Р. Венслi [13], 

М. Портер [8], Н.А. Хрущ [11]. Основна увага в 

дослідженнях формування та оцінки конкурент-

них переваг приділяється стратегічним напрямам 

їх формування, тоді як на нашу думку, в умовах 

інформаційної економіки слід більшу увагу при-

ділити гнучкості та швидкості реагування в 

управлінні. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є визначення ролі інформаційної складової 

формування конкурентних переваг підприємства 

в умовах інформаційної економіки та можливос-

тей використання методичних підходів аналізу 

конкурентоспроможності в процесі вибору кон-

курентної стратегії.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Аналіз основних підходів до формування 

конкурентних переваг дає нам можливість  виз- 
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начити зв’язки між основними підходами їх фо-

рмування та виділити ще один підхід, який базу-

ється на інформаційній активності підприємств в 

електронному середовищі. 

Першим відбулося виникнення ринковоо-

рієнтованого підходу, оскільки саме ринок був 

першим регулятором економічних відносин. Ре-

сурсний підхід з’явився пізніше, наприкінці 80-х 

років на противагу ринковоорієнтованому підхо-

ду. Згідно з ресурсними підходами, без володін-

ня унікальними ресурсами, без переваг у навич-

ках, уміннях, ресурсах та їх використанні, досяг-

нення підприємством стратегічного успіху є не-

можливим. 

М. Портер виділив два основних типи кон-

курентних переваг підприємства – низькі витра-

ти та диференціація, які у комбінації з масшта-

бами конкурентного бізнесу дозволяють розро-

бити три базові стратегії, що сприяють досяг-

ненню фірмою результатів, які перевищують се-

редньогалузеві: лідерство у витратах; диференці-

ація та фокусування [8, с.51]. 

Д. Дей і Р. Венслі в межах ринкового під-

ходу виокремлюють два напрями діагностики 

конкурентних переваг: акцентований на спожи-

вачах і на конкурентах [13, с.38]. Зазвичай підп-

риємства обирають один з напрямів, у той час як 

необхідним є збереження балансу між ними.  

К. Прахалад і Г. Хемел розвивають дина-

мічний підхід до розвитку спроможностей фірми. 

Згідно з цим підходом, стратегічний менеджмент 

розглядається як процес “колективного навчан-

ня», спрямований на створення і використання 

унікальних ключових компетенцій, відтворення 

яких конкурентами є дуже складним. Таким чи-

ном, менеджери повинні розглядати діяльність 

підприємств не як сукупність продукції, що ви-

робляється, або підрозділів, а як портфель ресур-

сів і спроможностей, з яких можна створювати 

різні комбінації [14, с.16]. Також К.Прахалад і  

Г Хемел застосовують поняття стратегічних на-

мірів, які підприємство свідомо встановлює з 
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певним перевищенням відносно наявних ресур-

сів. Концепція стратегічних намірів та базових 

компетенцій отримала подальший розвиток й 

увійшла до складу концепції стратегічної плат-

форми, яка була вперше висвітлена в статті ди-

ректора Бостонської консультативної групи 

Ж.Мілана. Стратегічна платформа підприємства 

об’єднує його ресурси, базові компетенції та ор-

ганізаційні можливості в такий спосіб, який за-

безпечує підприємству довготривалу конкурен-

тоспроможність [4, с.61].  

Формування конкурентних переваг в сучас-

них умовах трансформується в завдання адаптації 

системи управління до змін конкурентного середо-

вища, що дозволяє швидко і точно визначати на-

прями підвищення конкурентоспроможності. За 

умов динамічного зовнішнього середовища необ-

хідним є формування відповідного підходу до 

управління підприємством, що не тільки забезпе-

чував би сам процес адаптації, а й створював умови 

для ефективного функціонування на постійній ос-

нові [9, с. 103]. Формування такого підходу є мож-

ливим, на нашу думку, за умов впровадження у 

систему управління підприємством електронної 

логістики як концепції управління потоковими 

процесами на базі використання зовнішніх та внут-

рішніх інформаційних потоків.  

Основою для пошуку конкурентних пере-

ваг є аналітична робота з вивчення стану й тен-

денцій розвитку ринку в цілому й активності 

конкурентів зокрема. У зв’язку з цим, на особли-

ву увагу заслуговує діагностика основних харак-

теристик конкурентного середовища, факторів, 

що визначають його активність [9, с. 104]. Дослі-

дження праць вітчизняних та зарубіжних науко-

вців [1, 2, 6, 9, 13, 14] дозволило з’ясувати, що в 

моделях, алгоритмах, системах управління кон-

курентними перевагами, конкурентоспроможніс-

тю підприємств та розробках конкурентних стра-

тегій другим етапом після встановлення цілей 

управління визначається оцінка та аналіз ситуа-

ції на ринку, на підприємстві, в галузі. 

Методиці оцінки конкурентоспроможності 

підприємств приділено значну увагу в наукових 

працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 

оскільки, процеси формування конкурентоспро-

можності підприємства, його конкурентних пе-

реваг та визначення конкурентної стратегії, як і 

прийняття будь-яких управлінських рішень, ба-

зуються на результатах аналізу. Існуючі методи-

ки оцінки з метою впорядкування процесу їх до-

слідження згруповано у таблиці 1 за класифіка-

ційними ознаками. 

За формою представлення методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємств нами 

згруповано у такі групи: матричні методи, аналі-

тичні та графічні. До матричних методів нале-

жать: матриця SWOT – аналізу, матриця І. Ансо-

ффа, матриця М. Портера, матриця Бостонської 

консалтингової групи (БКГ), матриця Мак-Кінсі 

(General Electric), матриця спрямованої політики 

(Модель Shell/DPM), матриця А. Томпсона – 

А.Дж.Стрикленда.  

Здійснений аналіз матричних методів до-

зволяє зробити висновок про те, що ці методи да-

ють загальне обґрунтування напряму конкурент-

ної стратегії підприємства, який у подальшому 

потрібно деталізувати використовуючи аналітичні 

методи оцінки конкурентоспроможності. До гра-

фічних методів належать багатокутник конкурен-

тоспроможності та метод побудови профілю 

об’єкта [3,c. 104-106]. В свою чергу, будь-який з 

аналітичних методів може мати графічне предста-

влення, що надає результатам аналізу більшої на-

очності, а отже форма представлення результатів 

аналізу не має принципового значення. 
Таблиця 1  

Класифікація методів аналізу конкурентоспроможності та конкурентних переваг [2, 5, 9, 11] 

Класифікаційна ознака Групування методів 

За формою представлення Формальні, матричні, аналітичні, графічні 

За характером оцінки Якісні, кількісні 

За способом математичних розрахунків Сумові, середньозважені, інтегральні 

За складністю показників оцінки  Прості, комплексні, інтегральні 

За часом встановлення  На певний час; за певний період 

За динамічністю Теперішні (конкурентна позиція), потенційні (конкуренто стійкість), перс-

пективні (конкуренто-спроможність), стратегічні (конкурентоздатність) 

За характером розрахунків Фактичні, планові, прогнозні, нормативні, ідентикативні 

За змістом  Конкурентоспроможності продукції, ефективності діяльності підприємства, 

рівня менеджменту підприємства, складових конкурентних переваг, інфор-

маційної (електронної) конкурентоспро-можності* 

За рівнем відображення результату Рентабельності, прибутковості, ефективності 

За важливістю Основні, допоміжні, додаткові, другорядні 

За джерелом походження інформації За статистичними даними, за даними фінансової звітності, експертних оці-

нок, моніторинг, анкетування, моніторинг е-середовища 

За методами аналізу Загальноекономічні, специфічні 

За функціональним призначенням Технологічні, виробничі, фінансові, ресурсні, маркетингові, соціальні, тру-

дові, правові, екологічні, інформаційні* 

* Доповнено автором
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Представники ринковоорієнтованої теорії 

досягнення конкурентних переваг, пропонують 

здійснення аналізу конкурентоспроможності пі-

дприємства, акцентуючи увагу на конкурентних 

перевагах продукції та частці ринку. Представ-

ники ресурсної теорії визначають конкурентосп-

роможність підприємства на базі аналізу ефекти-

вності використання виробничих ресурсів, пред-

ставники теорії ефективності менеджменту асо-

ціюють конкурентоспроможність підприємства з 

аналізом ефективності фінансово-господарської 

діяльності в цілому, для його здійснення пропо-

нують використовувати показники аналізу фі-

нансового стану та рентабельності підприємства. 

Представники комплексного підходу визначають 

конкурентоспроможність підприємства, виходя-

чи з оцінки його конкурентних переваг за сфера-

ми їх виникнення (організаційні, маркетингові, 

виробничі, трудові та ін.). 

Оцінці конкурентоспроможності підпри-

ємств на основі аналізу фінансово-економічного 

аналізу приділено досить велику увагу [2, 9, 11, 

12], проте ця методика має суттєві недоліки в 

умовах застосування на вітчизняних підприємст-

вах. Більшість вітчизняних підприємств змінили 

форму власності та не зобов’язані оприлюднюва-

ти фінансову звітність, на основі якої здійсню-

ється аналіз, отже, порівняльний аналіз з конку-

рентами провести не завжди можливо. Результа-

ти аналізу можна порівнювати з нормативними 

даними, що не буде порівнянням переваг між 

конкурентами. Ще однією проблемою при здійс-

ненні аналізу конкурентоспроможності за зазна-

ченим методом є невпевненість у достовірності 

даних в опублікованих фінансових звітах. Ці 

проблеми стосуються всіх методів оцінки конку-

рентоспроможності підприємств, що використо-

вують показники фінансової звітності [5, 11, 9]. 

В економічній науці показник конкуренто-

спроможності досліджується  у динаміці. Конку-

рентоспроможність підприємства розглядається 

як досягнена, перспективна, потенційна та страте-

гічна. У зв’язку з цим використовуються різні ме-

тодики, які дозволяють оцінити конкурентоспро-

можність підприємства у часі, прогнозувати дія-

льність підприємства на найближчу перспективу 

та будувати стратегію подальшого розвитку. 

Ще однією класифікаційною ознакою ме-

тодів аналізу та оцінки конкурентоспроможності 

підприємства є спосіб математичного розрахунку, 

це може бути сумовий метод, тобто конкурентос-

проможність підприємства визначається арифме-

тичним додаванням переліку показників та порів-

нянням сум по підприємствах; інші методи перед-

бачають середньозважений розрахунок конкурен-

тоспроможності підприємств, третя група перед-

бачає інтегральний спосіб розрахунку.  

В залежності від складності показників, які 

використовуються для здійснення аналізу конку-

рентоспроможності підприємства, методика ана-

лізу може базуватися на вивченні групи простих 

показників – показників конкурентних переваг; 

на розрахунку комплексного показника, а також 

на розрахунку інтегрального показника. Голов-

ною проблемою у процесі здійснення аналізу 

конкурентоспроможності та конкурентних пере-

ваг є одержання інформації. 

Для здійснення аналізу конкурентоспро-

можності та конкурентних переваг підприємства 

використовуються різні джерела інформації. Де-

які методи аналізу використовують інформацію 

фінансової та статистичної звітності підпри-

ємств, інші базуються на оцінках експертів, третя 

група використовує інформацію, яка одержуєть-

ся шляхом моніторингу ринкової ситуації, а чет-

верта – це група методів, які використовують 

інформацію, зібрану шляхом анкетування. Нами 

пропонується для здійснення аналізу конкурен-

тоспроможності та конкурентних переваг поряд 

із класичними джерелами використовувати інфо-

рмацію з мережі Інтернет. Особливо це стосуєть-

ся здійснення аналізу інформаційної конкурент-

ної переваги підприємства, значення якої є недо-

оціненим в умовах розвитку електронного бізне-

су та інформаційної економіки. 

До найпоширеніших недоліків методик 

аналізу та оцінки конкурентних переваг підпри-

ємства дослідники [2, 5, 6, 8, 9, 11] включають 

суб’єктивність оцінок, недостатню кількість по-

казників, надмірну кількість показників та скла-

дність розрахунків, статичність, відсутність при-

чинно-наслідкових зв’язків. Оскільки рівень ав-

томатизації управлінських систем підприємств 

дозволяє здійснювати обробку будь-яких масивів 

показників, надмірна кількість та складність роз-

рахунків показників вже не є недоліком. Чим 

більша кількість показників аналізується, тим 

точнішим є аналіз. Деталізація аналітичних да-

них дозволяє виявити резерви та недоліки роботи 

підприємства в цілому, і зокрема конкурентних 

переваг. 

При здійсненні аналізу конкурентних пе-

реваг потрібно визначитися з метою цього ана-

лізу. Враховуючи поставлену мету, потрібно 

визначити завдання аналізу. Відповідно до по-

ставлених завдань обирається методика їх ви-

рішення, тобто методика здійснення цього ана-

лізу. Для здійснення аналізу конкурентних пе-

реваг підприємств, доцільно враховувати галу-

зеві особливості підприємств, що досліджу-

ються.  

На основі моніторингу інформації для 

визначення інформаційних конкурентних пе-

реваг в електронному середовищі, підприємс-

тва одночасно можуть здійснити SWOT аналіз 

конкурентних переваг та визначити ключові 

фактори успіху в умовах електронного бізнес-

середовища, а також скористатися методом 

бенчмаркінгу для поліпшення власних конку-

рентних позицій.  
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В залежності від цілей, які ставить перед 

собою підприємство, та їх масштабів, повинна 

обиратися модель формування конкурентних 

переваг підприємства, яка орієнтується на пев-

ний ринок збуту, при цьому використовуються 

відповідні заходи щодо управління конкурент-

ними перевагами.  

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Таким чином, інформаційна конкурен-

тна перевага підприємства в електронному сере-

довищі має відповідати таким критеріям, як: по-

внота, якість, достовірність, актуальність, опера-

тивність, різноманітність ресурсів представлен-

ня, доступність, динамічність, стратегічність. 

Забезпечення визначених критеріїв здійснюється 

засобами електронної логістики інформаційних 

потоків. Таким чином, постає завдання організа-

ційного забезпечення системного функціонуван-

ня електронної логістики з метою забезпечення 

підприємства конкурентними перевагами.  

Отже, перспективи дослідження інформа-

ційних конкурентних переваг підприємств по-

винні забезпечувати у таких напрямах: власний 

веб-сайт, е-магазини, е-аукціони, е-каталоги, е-

дошки об’яв, соціальні мережі, форуми, е-ЗМІ, е-

реклама, е-біржі праці. Велика кількість ресурсів 

в е-середовищі надає можливість вибору такого, 

який має кращі конкурентні переваги, тому важ-

ливим є аналіз та управління конкурентними пе-

ревагами е-ресурсів. Аналіз конкурентних пере-

ваг зовнішніх е-ресурсів необхідний для вибору 

партнерів з метою подальшої співпраці, аналіз 

власного ресурсу необхідний для управління йо-

го інформаційними конкурентними перевагами 

та конкурентоспроможністю підприємства  

в цілому.  
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Вініченко О.М. 

 

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ І СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Контроль являє собою як функцію управління, так і елемент системи управління. Результати здійснення 

контролю впливають на функціонування всього підприємства, адже він наскрізь пронизує усю його діяльність. 

Зазначено, що в сучасних умовах функціонування з метою ефективної діяльності підприємства необхідна ор-

ганізація системи динамічного контролю. Визначено, що важливими елементами системи контролю є цілі і 

завдання. Проаналізовано підходи фахівців до визначення цілей і завдань системи контролю. Запропоновано 

визначити три головних цілі цієї системи динамічного контролю: оперативну (запобігання помилок на 

підприємстві), тактичну (забезпечення ефективного функціонування підприємства) та стратегічну (забезпе-

чення розвитку підприємства). Визначені основні завдання за рівнями цілей, що реалізуються. Встановлено 

взаємозв’язок між цілями, задачами та видами контролю. 

Ключові слова: цілі, задачі, система контролю, контроль, підприємство. 

 

Постановка проблеми. Контроль здійс-

нюється у всіх сферах та галузях господарства 

держави. На мікрорівні з метою ефективного фу-

нкціонування підприємств контроль застосову-

ється як елемент системи управління, що забез-

печує зворотний зв'язок, та як функція управлін-

ня. Як елемент системи управління контроль 

охоплює усі функції підприємства: адміністрати-

вні, технічні, організаційні та інші. Як функція 

управління контроль застосовується до всього 

що є на підприємстві. Контроль здійснюється або 

безпосередньо керівництвом підприємства, або 

спеціалізованим підрозділом підприємства, або 

визначеною зовнішньою структурою, яка спеціа-

лізується на контрольній діяльності. Але незале-

жно від суб’єкта здійснення контролю, його ре-

зультати впливають на функціонування всього 

підприємства, адже контроль наскрізь пронизує 

усю діяльність підприємства. Отже організація 

системи динамічного контролю діяльності підп-

риємства, зокрема його соціально-економічного 

розвитку, є досить актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На макрорівні проблема контрольної діяльності 

підприємств є досить цікавою темою для дослі-

дження як вчених, так і фахівців-практиків. Цією 

проблемою займається велике коло фахівців: 

М. Альберт, М.В. Борисенко, Т.А. Бутинець, 

Р.Л. Дафт, Л.В.Дікань, В. Дірей, К. Друрі, 

О.П. Зайцева, Л.А.Жигун, Є.А. Касюк, 

М. Коултер, М. Мескон, С.П. Робинс, Ф.Хедоурі. 

та багато інших спеціалістів [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 16, 18]. Тема контролю підприємств є 

досить   різноманітною   та   охоплює   широкий 
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спектр питань, важливими з яких є формулюван-

ня цілей та постановка завдань системи контро-

лю. Система контролю, як елемент (підсистема) 

системи управління має свої цілі і завдання. 

Адже для того, щоб система контролю в середині 

підприємства виконувала свої функції та була 

ефективним інструментом його діяльності, необ-

хідно правильно визначити цілі і завдання цієї 

системи. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 

– визначити цілі та завдання системи динамічно-

го контролю соціально-економічного розвитку 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Проведемо дослідження щодо питання, як 

визначають цілі та завдання контролю підприєм-

ства в науковому та практичному середовищі. 

Мета контролю – перевірити, чи все вико-

нується відповідно до прийнятої програми, нака-

зів і встановлених принципів, визначити помил-

ки. Тобто дія контролю спрямована на визначен-

ня хибних поглядів на справу і помилок, щоб 

можливо було їх своєчасно уникнути або випра-

вити та не повторювати. Контроль повинен за-

свідчити, що програма існує, виконується, засто-

совується все для того, щоб підприємство як со-

ціально-економічна система у доброму стані, що 

розпорядництво здійснюється згідно з прийня-

тими принципами, правильно виконується й  

функціонує [15]. 

Студопедія визначає контроль як одну з 

основних функцій системи управління. Контроль 

здійснюється на основі спостереження за поведі-

нкою керованої системи з метою забезпечення 

оптимального її функціонування (вимірювання 

досягнутих результатів і співвіднесення їх із очі-

куваними результатами). На основі даних конт-

ролю здійснюється адаптація системи, тобто 

прийняття оптимальних управлінських рішень. 

На думку авторів студопедії під контролем 

розуміють систему спостереження і перевірки 
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процесу функціонування і фактичного стану ке-

рованого об'єкта, яка реалізується з такою ме-

тою: 

- оцінки обґрунтування й ефективності 

прийнятих управлінських рішень; 

- оцінки результатів реалізації цих рі-

шень; 

- виявлення відхилень у функціонуванні 

об'єкта (від прийнятих рішень, від 

установлених правил і норм); 

- розроблення заходів із виправлення ви-

явлених відхилень; 

- розроблення заходів з коригування 

управлінських процесів із метою про-

філактики деструктивних відхилень; 

- усунення перепон для оптимального 

функціонування об'єкта [12]. 

О.С. Кравченко вважає, що головними ці-

лями системи контролю є: 

- забезпечення управлінського персоналу 

інформацією щодо відхилень фактич-

них параметрів від визначеного рівня; 

- забезпечення необхідної бази для при-

йняття управлінських рішень. 

А для досягнення цілей необхідне вирі-

шення таких завдань: 

- відповідність системи контролю стан-

дартам і стратегії підприємства; 

- формування джерел і каналів передачі 

інформації щодо діяльності підприємс-

тва; 

- оптимальне використання ресурсів для 

контролю [13]. 

На думку Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко конт-

роль здійснюється з метою виконання поставле-

них завдань та досягнення визначеної керівницт-

вом мети [6]. 

К.Друрі визначає мету контролю в діяль-

ності підприємства як з’ясування того, що відбу-

вається на підприємстві [8]. 

Узагальнюючи думки  М. Альберта, 

М. Мескона, Ф. Хедоурі доходимо висновку, що 

головна мета контролю – забезпечення досяг-

нення підприємством своєї мети, що  реалізуєть-

ся шляхом вирішення таких завдань: 

- своєчасна оцінка можливого впливу 

непередбачуваних подій на діяльність 

підприємства; 

- запобігання виникненню кризових си-

туацій; 

- підтримання успішної діяльності підп-

риємства [14]. 

Жигун Л. А. визначає мету контролю як 

бажаний результат, стан, що виникають в залеж-

ності від керуючого впливу на контрольований 

об’єкт управління. Під результатом, в даному 

випадку, розуміють наслідок, що виникає під 

впливом реалізації цілей. В свою чергу, ціль ви-

никає у тому випадку, коли є проблема, тобто 

розбіжність між бажаним та дійсним. Але треба 

додати, що мета залежить не тільки від бажання, 

а й від наявності реальних можливостей її досяг-

нення [9]. 

Різноманітність цілей контролю визнача-

ється різноманітністю об’єктів та числом існую-

чих в них характеристик: 

- забезпечення злагодженої роботи під-

розділів (підприємств) з метою досяг-

нення найвищих техніко-економічних 

показників; 

- дотримання графіків робіт; 

- виконання виробничої програми; 

- спостереження за станом контрольова-

ного об’єкта; 

- виконання договірних обов’язків; 

- збереження та ефективність виконання 

різноманітних ресурсів; 

- забезпечення ефективного функціону-

вання підприємства; 

- своєчасна адаптація підприємства до 

змін внутрішнього і зовнішнього; 

- забезпечення стійкості і максимального 

розвитку в умовах конкуренції [9]. 

Досягнення мети контролю забезпечується 

реалізацією завдань, які можливо розподілити за 

певними ознаками (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Завдання  контролю [9] 
Ознака завдань Характеристика завдань 

Характер спрямовано-

го впливу на зміни 

стану контрольовано-

го об’єкта 

- прискорення; 

- стабілізація; 

- оптимізація; 

- спостереження стану контрольованого об’єкта. 

Підтримання показ-

ників ефективності 

управління підприєм-

ством 

- відповідність діяльності підприємств цільовим установкам і орієнтирам; 

- стійкість підприємства з фінансово-економічної, ринкової і правової точок зору; 

- збереження ресурсів і потенціалу підприємства; 

- відповідний рівень повноти і точності первинних документів та якості первинної інформації 

з метою успішного керівництва й прийняття ефективних управлінських рішень; 

- безпомилкова реєстрація господарських операцій і обробка щодо них інформації; 

- дотримання робітниками підприємства внутрішніх стандартів; 

- дотримання законодавчих актів. 

Організація контролю - виявлення реального стану справ контрольованого об’єкта; 

- порівняння фактичного стану контрольованого об’єкта з його заданим значенням критеріїв. 
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Представлені завдання обумовлюють 

створення на підприємстві ефективної контроль-

ної системи. 

В.В. Бурцев відносить до основних цілей 

системи внутрішнього контролю: 

- зниження фінансових витрат; 

- своєчасна адаптація підприємства до 

змін внутрішнього і зовнішнього сере-

довища; 

- зберігання та ефективне використання 

різноманітних ресурсів і потенціалів 

підприємства [2]. 

Досягнення визначених В.В. Бурцевим ці-

лей забезпечується реалізацією таких завдань: 

- відповідність діяльності підприємства 

цільовим установкам і орієнтирам; 

- стійкість підприємства з фінансово-

економічної, ринкової та юридичної 

точок зору; 

- збереження ресурсів і потенціалу підп-

риємства; 

- відповідний рівень та якість первинної 

документації та інформації; 

- раціональне використання всіх видів 

ресурсів; 

- виконання внутрішніх стандартів підп-

риємства; 

- виконання державних законодавчих ак-

тів [2]. 

У сучасних умовах здійснення діяльності 

на підприємстві повинна функціонувати система 

динамічного контролю. Саме динамічний конт-

роль, тобто контроль, який забезпечує пристосу-

вання функціонування та розвитку підприємства 

до умов внутрішнього та зовнішнього середови-

ща, що постійно змінюється, тобто сприяє вияв-

ленню факторів середовища, визначенню та зме-

ншенню їх впливу на роботу підприємства. 

На думку автора, до основних цілей сис-

теми динамічного контролю слід віднести три 

цілі: запобігання помилкам, забезпечення ефек-

тивного функціонування підприємства та забез-

печення розвитку підприємства. 

Мета системи контролю – це бажаний стан 

системи контролю, кінцевий результат її функці-

онування. 

Цілі можливо визначити за рівнем: опера-

тивні, тактичні, стратегічні. 

Оперативні цілі – повсякденні цілі, що 

мають підпорядкований характер по відношенню 

до тактичних цілей та забезпечують їх досягнен-

ня. Оперативні цілі майже не акцентуються самі 

по собі, вони скоріше конкретизують дії щодо 

досягнення тактичних цілей [4]. 

Але, на нашу думку, оперативна ціль сис-

теми динамічного контролю є досить вагомим 

фактором, бо саме завдяки досягненню цієї мети 

існує можливість здійснення ефективного функ-

ціонування та розвитку підприємства.  

Тактична мета – це не загальна, а макси-

мально конкретна, мета, яка обов’язково досяжна 

та наближає до стратегічної мети [16]. 

Стратегічна мета – «це орієнтир діяльності 

суб'єкта, сенс його розвитку. В узагальненому 

вигляді вона полягає у забезпеченні тривкого 

збалансованого економічного відтворення су-

б'єкта стратегії та конкретизується залежно від 

системних характеристик суб’єкта» [16]. 

З огляду на сказане вище, можливо розпо-

ділити цілі системи динамічного контролю соці-

ально-економічного розвитку підприємства за 

трьома напрямами (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі системи контролю 

Оперативна Тактична Стратегічна 
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кам на підприємстві 

Забезпечення  
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функціонування 
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розвитку  
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Рис. 1. Головні цілі системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства* 

 
* Авторська розробка 
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Досягнення цілей потребує вирішення пе-

вних завдань. Завдання системи контролю – це 

перелік послідовних дій, спрямованих на досяг-

нення мети системи контролю. Завдання слід 

формулювати у відповідності до видів контролю 

системи динамічного контролю (табл.2 ). 
 

Таблиця 2 

Взаємозалежність цілей, завдань та видів контролю системи динамічного контролю  

соціально-економічного розвитку підприємства* 

 

Ціль Вид контролю Завдання контролю 

О
п

ер
ат

и
в
н

а
 

Адміністративний - забезпечення відповідності діяльності підприємства цільовим установкам і орієн-

тирам; 

- забезпечення злагодженої роботи підрозділів; 

- адаптація до змін умов внутрішнього і зовнішнього середовища; 

- профілактика деструктивних відхилень; 

- усунення перепон у функціонуванні підприємства; 

- запобігання виникненню кризових ситуацій; 

- забезпечення джерел інформації щодо діяльності підприємства. 

Економічний - оцінка наявності ресурсів; 

- спостереження за станом контрольованого об’єкта; 

- моніторинг використання та збереження ресурсів. 

Фінансовий - забезпечення своєчасності, правильності та повноти нарахування податків; 

- забезпечення безпомилковості реєстрації господарських операцій; 

- забезпечення дотримання бюджету; 

- запобігання необґрунтованим витратам; 

- запобігання фінансовим махінаціям. 

Виробничий - запобігання простоям та неефективному використанню виробничих потужнос-

тей. 

Соціальний - запобігання порушенням трудової дисципліни; 

- запобігання порушенню соціальних стандартів та нормативів; 

- запобігання виробничому травматизму. 

Технічний - профілактика браку. 

Технологічний - дотримання технологій виробництва. 

Маркетинговий - забезпечення проведення маркетингових досліджень. 

Інженерний - моніторинг справності обладнання, комунікацій, тощо. 

Правовий - оцінка доцільності та правомірності перевірки підприємства державними право-

охоронними та контролюючими органами; 

- оцінка дотримання на підприємстві вимог нормативно-законодавчих актів; 

- оцінка безпечності договорів з контрагентами для діяльності підприємства. 

Т
ак

ти
ч

н
а
 

Адміністративний - забезпечення ефективного функціонування підприємства; 

- дотримання робітниками підприємства внутрішніх стандартів; 

- порівняння фактичного стану об’єкта контролю з заданим значенням критеріїв; 

- розроблення заходів щодо виправлення виявлених відхилень; 

- розроблення заходів з коригування управлінських процесів. 

Економічний - оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень; 

- збереження та використання потенціалу підприємства. 

Фінансовий - зниження фінансових витрат; 

- аналіз показників, які характеризують результати господарювання підприємства 

та його економічний потенціал; 

- дотримання обліково-фінансової і амортизаційної політики підприємства; 

- забезпечення ефективного функціонування системи обліку та звітності. 

Виробничий - виконання виробничої програми; 

- дотримання графіка виконання робіт; 

- забезпечення ефективного використання виробничих потужностей. 

Соціальний - забезпечення підвищення кваліфікації персоналу; 

- забезпечення охорони праці; 

- забезпечення соціальних стандартів та нормативів. 

Технічний - забезпечення якості товарів та послуг. 

Технологічний - забезпечення ефективності технологічних процесів. 

Маркетинговий - дослідження існуючих ринків збуту та конкурентного середовища. 
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Продовження таблиці 2 

 Інженерний - забезпечення безперебійної роботи та своєчасності виконання ремонтних робіт; 

- дотримання техніки безпеки 

Правовий - виявлення помилок стосовно дотримання нормативно-законодавчих актів; 

- виконання договірних обов’язків. 

С
тр

ат
ег

іч
н

а
 

Адміністративний - забезпечення розвитку або стійкості в умовах зростання конкурентного середо-

вища. 

Економічний - забезпечення розширення діяльності підприємства. 

Фінансовий - забезпечення фінансової незалежності підприємства; 

- забезпечення підвищення вартості підприємства; 

- формування фінансових резервів, що забезпечують стійкість підприємства в умо-

вах коливання ринкової інфраструктури. 

Виробничий - забезпечення ефектності використання виробничих потужностей. 

Соціальний - забезпечення підвищення соціальних стандартів та розвитку соціальної інфра-

структури. 

Технічний - забезпечення вдосконалення якісних характеристик товарів та послуг. 

Технологічний - забезпечення удосконалення існуючих та впровадження новітніх технологій. 

Маркетинговий - моніторинг перспективних ринків збуту. 

Інженерний - забезпечення переобладнання, модернізації, удосконалення, тощо інфраструкту-

ри та виробничих потужностей. 

Правовий - дослідження нормативних актів, які мають відношення до розвитку підприємства 

з метою виявлення вузьких місць у законодавстві; 

- оцінка нових для підприємства функцій державних правоохоронних та контро-

люючих органів, які будуть стосуватися діяльності підприємства у випадку розви-

тку. 

* Складено автором на основі обробки наукової літератури [2, 6, 8, 9, 12, 13, 14] 

 

Висновки і перспективи подальших дос-

лідженнь. За результатами проведеного дослі-

дження автором: 

- представлено підходи фахівців щодо 

визначення цілей системи контролю та завдань, 

необхідних для реалізації цих цілей; 

- у відповідності до системи динамічного 

контролю запропоновано три рівні визначення 

цілей та три головні цілі цієї системи: оператив-

ну (запобігання помилок на підприємстві), так-

тичну (забезпечення ефективного функціонуван-

ня підприємства) та стратегічну (забезпечення 

розвитку підприємства). Такий розподіл дозволяє 

визначитися з делегуванням функцій контролю 

на рівнях управління підприємством; 

- визначені основні завдання за рівнями 

цілей, що реалізуються. Правильне визначення 

завдань спрямоване на ефективну реалізацію ці-

лей, а отже на функціонування всієї системи ко-

нтролю загалом; 

- акцентовано увагу на важливості дося-

гнення оперативних цілей та вирішенні необхід-

них для їх реалізації завдань, що забезпечує 

більш ефективне функціонування та розвиток 

підприємства; 

- встановлено взаємозв’язок між ціля-

ми, завданнями та видами контролю. Такий 

підхід дозволяє визначитися з професійним 

фахом спеціаліста, що здійснює певні контро-

льні функції. 

Перспективним напрямом подальшого до-

слідження є формування базової системи дина-

мічного контролю соціально-економічного роз-

витку підприємства. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
Застосування функціонального моделювання дозволяє лаконічно зобразити складні процеси, що відбува-

ються в організації, а сама модель є підгрунтям для реінжинірингу цих процесів. Читання моделей IDEF0, хоч і 

потребує деяких додаткових умінь, однак дозволяє зрозуміти ділові процеси більш грунтовно, і, що головне, 

передавати це розуміння між рівнями управління та до безпосередніх виконавців тих чи інших дій. У  статті 

розроблено діючу модель організації практик у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та запропо-

новано нову модель, більш ощадливу до трудових витрат. 

Ключові слова: функціональний аналіз, менеджмент вищої освіти, організація практики, IDEF0 моде-

лювання, реінжиніринг ділових процесів. 

 

Постановка проблеми. Одними з основних 

принципів державної антикризової політики у 2014–

2015 рр. є децентралізація та дерегуляція. У сфері 

вищої освіти ці принципи були втілені у новому 

Законі України №1556-VII «Про вищу освіту» від 1 

липня 2014 року. Окресливши нові фундаментальні 

положення вищої освіти в Україні та делегувавши 

значний обсяг прав навчальним закладам, закон пе-

реклав відповідальність за розробку і втілення конк-

ретних механізмів провадження навчальної діяльно-

сті на університети. Неготовність керівництва ви-

щих навчальних закладів (ВНЗ) до власної автономії 

зумовила труднощі в практичній  імплементації 

норм цього закону і потребу у численних 

роз’ясненнях, інструктивних листах та семінарах, 

організованих МОН України. Здобувши новий обсяг 

прав, університетам необхідно впроваджувати дере-

гуляцію  та оптимізувати навчальний процес самос-

тійно. При цьому управлінські рішення стосовно 

реорганізації навчального процесу повинні бути не 

інтуїтивними і хаотичними, а обгрунтованими та 

системними. У цьому контексті для кожної із підси-

стем університету повинна бути окреслена модель 

існуючих процесів, яка шляхом реорганізації повин-

на прийти до нової, більш спрощеної, зрозумілішої 

та ощадливішої моделі. Дана стаття присвячена 

окремому питанню реформування організації прак-

тики студентів на прикладі ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (УжНУ). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження та розробки з питань організації 

практичної підготовки як альтернативи низки 

положень діючого наказу МОН України №93 

досі не проводились, що було зумовлено немож-

ливістю їх впровадження у діяльність універси-

тетів   до   6 вересня 2014 року,  коли набув чин 

ності новий Закон «Про вищу освіту». У більш -  
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широкому плані проблематика моделювання 

процесів у вищій освіті широко відображена у 

літературі. Так, принципова можливість за-

стосування стандартів IDEF-моделювання для 

освітніх процесів доводилася у роботі  

О.Р. Острей та С.В. Острей [1]. Функціональ-

на модель діяльності вищого навчального за-

кладу в цілому розроблялась Є.Ф. Ячменьо-

вим [2] та І.І. Тарасовою [3]. Моделювання 

системи управління якістю у вищій освіті 

проводилось B. El-Sharef та K.S. El-Kilany [4]. 

Організація електронного навчання виступала 

об’єктом моделювання у дослідженнях науко-

вої групи під керівництвом А. van der Merwe 

[5]. Огляд управлінських інструментів та ме-

тодологія управління діловими процесами у 

вищій освіті були запропоновані B.S. Barn та 

S. Oussena [6]. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї 

роботи є функціональне моделювання чинного 

процесу організації практик у ДВНЗ «Ужгород-

ський національний університет» та розробка 

нової, більш оптимальної моделі цього процесу. 

Функціональне моделювання здійснювалось за 

методологією IDEF0 [7,8]. Умовний оператор 

(оператор розгалуження) реалізовувався у нота-

ції IDEF0 згідно з рекомендаціями L. Tsironis та 

ін [9]. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Методологія функціонального аналізу IDEF0 

є частиною сімейства стандартів IDEF і була за-

пропонована департаментом військово-

повітряних сил США у 1981 р. Призначенням 

стандарту є формалізація і опис ділових процесів 

у організації. Модель в нотації IDEF0 є сукупніс-

тю ієрархічно впорядкованих і взаємопов'язаних 

діаграм. На верхній ступені ієрірхії знаходиться 

так звана контекстна діаграма, яка є загальним 

описом роботи системи і взаємодії її із зовнішнім 

середовищем. Контекстна діаграма надалі зазнає 

функціональної декомпозиції на дрібніші еле-

менти у рядку «процес»-«діяльність»-«дія», які 

загалом будемо називати функціями. При цьому 
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блоки на діаграмах слугують для позначення фу-

нкцій, а значення стрілок залежить від їх поло-

ження відносно блоку. Так, стрілка зліва означає 

вхідні ресурси, інформацію та ін., що необхідно 

для виконання функції. Стрілка справа визначає 

вихідні результати функції. Стрілка зверху відо-

бражає керуючі впливи, а знизу – механізми, 

тобто ресурси, які  необхідні для виконання фун-

кції, однак в процесі її виконання не змінюються 

(ті, що виконують роботу, наприклад, співробіт-

ники, обладнання). Більш детально правила ста-

ндарту IDEF0 можуть бути запозичені з інших 

джерел [10].  

Для цілей реінжинірингу ділових процесів 

моделювання здійснюють для двох станів: AS-IS 

(як є у даний момент) та TO-BE (як повинно бути 

в майбутньому). Отже, контекстна діаграма AS-

IS організації практики в УжНУ, яка результатом 

має направлення студентів однієї спеціальності 

на практику, вимагає залучення значної кількості 

осіб: студентів, керівника практики від кафедри, 

завідувача кафедри, методиста деканату, декана, 

керівника виробничих практик університету, 

відділ організації документообігу (канцелярії), 

проректора, відповідального за роботу підрозді-

лу та ректора (рис 1.).  
 

Організація практики студентів однієї 

спеціальності

0

А0

A -0 Організація практики студентів 1

Контингент студентів

Положення про практику 

Керівник практики від кафедри

Завідувач кафедри

Декан

Керівник виробничих практик

Проректор, відповідальний за роботу підрозділу

Ректор

Направлення 

на практику
Реєстри договорів

 про практику

Студенти

Методист деканату

Відділ організації документообігу (канцелярія)

 
 

Рис. 1. Організація практики студентів – контекстна діаграма, AS-IS* 

 
* Авторська розробка 

 
Для організації практики необхідними є 

контингент студентів та реєстри договорів про 

практику, причому останні у процесі організації 

практики можуть поповнитись. У процесі органі-

зації практики студентів можна виділити окремі 

види діяльності: розподіляти студентів за базами 

практик, підготувати наказ ректора про практи-

ку, оформити та видати студентам направлення. 

У цьому і полягає суть декомпозиції, яка зобра-

жена на рис. 2. Так, помітно, що участь студентів 

та методиста деканату необхідна лише при роз-

поділенні їх за базами практик. У разі прохо-

дження практики всіма студентами на одній базі, 

ця діяльність не виконується, і, в такому разі, 

студенти та методист деканату не залучаються 

до організації практики. Найбільша кількість 

учасників необхідна для підготовки наказу рек-

тора про практику. 

Подальша декомпозиція діяльності з ро-

зподілу студентів за базами практик приво-

дить до виділення окремих дій (рис. 3.).  

Перша дія – ознайомити студентів з пе-

реліком баз практик, з якими вже укладені 

договори. Вона є необхідною для реалізації 

права студента на вибір бази практики [11]. 

Студент може вибрати собі базу практики з 

переліку, і тоді керівник практики від кафед-

ри фіксує його вибір у призначеній для цього 

таблиці. Однак у разі, якщо студент бажає 

проходити практику у організації, з якою уні-

верситет не має укладеного договору про 

практику, то такому студенту видається бланк 

цього договору у двох екземплярах, після чо-

го студент у вільний від навчання час відвідує 

цю організацію з метою підписання договору 

про практику.  
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*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

 
Рис. 2. Організація практики студентів – перший рівень декомпозиції, AS-IS* 

* Авторська розробка 
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*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

 
Рис. 3. Розподіл студентів за базами практик – другий рівень декомпозиції, AS-IS* 

* Авторська розробка 
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У договорі стороною від університету, згі-

дно з чинним положенням про проходження 

практики у ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», може виступати як керівник прак-

тики від кафедри, так і декан. Реєструються ук-

ладені договори в залежності від терміну їх дії: 

до 3-х років – у журналі реєстрації договорів для 

проходження практики, що ведеться кафедрою, 

від 3-х до 5 років – у журналі реєстрації довго-

строкових договорів для проходження практики, 

що ведеться деканатом. Один екземпляр догово-

ру зберігається на кафедрі або в деканаті (залеж-

но від тривалості дії), а інший передається сту-

дентом другій стороні договору під час прибуття 

на практику. Тільки після укладення договору 

вибір студента фіксується у таблиці студентів та 

обраних ними баз практик, яка є вихідним доку-

ментом для оформлення наказу ректора про 

практику. 

Декомпозиція підготовки наказу ректора 

про практику дозволяє виділити 7 дій і потребує 

найбільшої кількості учасників (рис. 4). Причому 

у 6 випадках керівнику практики від кафедри 

доводиться виконувати функцію транспортуван-

ня документа. Щоправда, цю функцію можна 

перекласти на допоміжний персонал кафедри, а 

транспортуванню документа в ректораті може 

допомогти допоміжний персонал ректорату, од-

нак витрати трудових ресурсів (робочої сили) від 

цього не зменшуються. 

 

А2 Підготовка наказу про практику 4

Таблиця студентів 

та обраних ними 

баз практик

Підготувати 

текст наказу

1

Керівник практики від кафедри*

Завідувач кафедри

Декан

Керівник виробничих практик

Проректор, відповідальний за роботу підрозділу

Ректор

Відділ організації документообігу (канцелярія)

Підписати у 

завідувача 

кафедри

2

*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

Підписати у 

декана

3

Підписати у 

керівника 

виробничих практик

4

Підписати у 

проректора

5

Підписати у 

ректора

6

Зареєструвати 

у канцелярії та 

розіслати

7

Наказ ректора

про практику

Положення про практику 

 

Рис. 4. Підготовка наказу про практику – другий рівень декомпозиції, AS-IS* 

* Авторська розробка 

 
На основі наказу ректора керівником прак-

тики від кафедри формуються направлення на 

практику, які підписуються деканом і видаються 

студентові або групі студентів (рис. 5). На цьому 

процес організації практики завершено. 

Керуючись технічним завданням до меха-

нізму організації практики [11], яке складається з 

кількох вимог: 

1. Студентам, по можливості, надається 

право вибирати базу практики; 

2. Із базами практик повинен заключатись 

договір від імені ВНЗ про проведення практики; 

3. При проходженні практики у підрозді-

лах ВНЗ студенти проходять вступний та пер-

винний інструктажі з охорони праці; 

4. Організація практики повинна займати 

мінімум часу та дій персоналу ВНЗ, забезпечую-

чи при цьому можливість обліку і контролю;  

кожну діяльність варто спростити, тобто провес-

ти реінжиніринг ділових процесів.  
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А3 Оформлення і видача направлень на практику 5

Скласти 

направлення на 

практику

1

Наказ ректора

про практику

Керівник практики від кафедри*

Декан

Положення про практику 

Підписати у 

декана

2

Видати студентам

3

Направлення

*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

Направлення

на практику

Направлення

 
Рис. 5. Оформлення і видача направлень на практику– другий рівень декомпозиції, AS-IS* 

 

* Авторська розробка 

 

А1 Розподіл студентів за базами практик 3

Положення про практику 

Ознайомити студентів із 

переліком баз практик, з 

якими вже укладені договори 

і зафіксувати їх вибір

1

Керівник практики від кафедри*

Декан

Студенти

Методист деканату

Список вибраних баз практик, 

з якими немає укладених договорів

Надати відповідним 

студентам бланки 

договорів та зібрати 

підписані

2

Підписані базою

договори

Підписати договори у 

декана, зареєструвати

3

Підготувати таблицю 

студентів та обраних 

ними баз практик

4

Таблиця студентів 

та обраних ними 

баз практик

Список вибраних баз практик, 

з якими вже укладені договори

Контингент студентів

Список вибраних баз практик, 

з якими вже укладені договори

*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

Реєстри договорів

 про практику

Реєстри договорів

 про практику'

 
Рис. 6. Розподіл студентів за базами практик – другий рівень декомпозиції, TO-BE* 

 

* Авторська розробка 
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Реінжиніринг починають з найнижчих рів-

нів декомпозиції і далі рухаються вверх по ієрар-

хії. Так, якщо почати з розподілу студентів за 

базами практик (рис. 3), то укладання договорів з 

базами практик є обов’язковою вимогою (ч. 2, ст. 

51 Закону України «Про вищу освіту» [12]). Ве-

дення реєстру договорів необхідне не тільки для 

внутрішнього обліку, а й для інформування сту-

дентів про перелік баз практик, з якими укладені 

договори. Однак зведення двох реєстрів у єди-

ний, що ведеться деканатом, зробить облік більш 

зручним, крім того відповідальність за його ве-

дення більше не буде розмиватись між кафедра-

ми та деканатом. Також існуюче надання повно-

важень керівнику практики від кафедри укладати 

договір від імені університету суперечить осно-

воположним принципам управління і повинно 

бути скаcованим. У результаті на діаграмі ми 

позбуваємось умовного оператора стосовно тер-

міну дії договору про практику і зменшуємо за-

гальну кількість дій до 4, хоч кількість працівни-

ків, необхідних для виконання цієї діяльності, не 

зменшується (рис. 6.). 

Що ж до другого етапу, який полягав у пі-

дготовці наказу ректора про практику (рис. 4), 

то, оскільки переважна більшість практик відбу-

вається на безоплатній основі, це дає змогу деле-

гувати право направлення на практику студентів 

на нижчі ланки управління [11]. Так, замінивши 

наказ ректора на розпорядження декана, можна 

значно зменшити кількість працівників та дій, 

що підлягають виконанню (рис. 7).  

 

А2 Підготовка розпорядження про практику 4

Таблиця студентів 

та обраних ними 

баз практик

Підготувати текст 

розпорядження 

декана

1

Керівник практики від кафедри* Декан

Підписати у декана, копію 

надіслати керівнику 

виробничих практик і 

завідувачам кафедр

2

*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

Положення про практику 

Розпорядження декана

про направлення студентів

на практику

 

Рис. 7. Підготовка розпорядження про практику – другий рівень декомпозиції, TO-BE* 

* Авторська розробка 

 

На основі розпорядження декана керівник 

практики від кафедри може готувати направлен-

ня, причому право підписання направлень варто 

делегувати також керівнику практики від кафед-

ри, адже текст направлення по суті є констатую-

чим, а не розпорядчим. При цьому діяльність із 

підготовки, підписання і видачі направлення на-

лежить лише одному виконавцю, що усуває не-

обхідність у декомпозиції цієї діяльності.  

Провівши синтез декомпонованих видів дія-

льності нового механізму (рис. 6, 7) у вищі рівні 

ієрархії, помітно, що новий пропонований механім 

організації практик вимагає значно меншої кілько-

сті виконавців, а, отже, економить трудові ресурси 

для виконання інших, часто більш важливих еле-

ментів освітнього процесу (рис. 8, 9). 

Так, згідно з діаграмою першого рівня деком-

позиції стану TO-BE (рис. 8), для розподілу студен-

тів за базами практик необхідним залишається залу-

чення чотирьох компонентів: студентів, керівника 

практики від кафедри, методиста деканату та дека-

на; завдяки заміні розпорядчого документа про 

практику з наказу ректора на розпорядження декана, 

підготовка цього документа вимагає участі лише 

двох осіб (керівника практики від кафедри та дека-

на) замість семи учасників на діаграмі AS-IS (рис. 4); 

делегування керівнику практики права підпису на 

направленні на практику дозволяє обійтись без уча-

сті декана на етапі підготовки направлень. Підсумки 

реінжинірингу процесу організації практик студен-

тів відображаються у контекстній діаграмі процесу 

на рис. 9, яка завершує цикл діаграм стану TO-BE. 
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A0 Організація практики студентів 2

Розподілити 

студентів за базами 

практик

1

А1

Положення про практику 

Реєстри договорів

 про практику

Підготувати розпорядження 

декана про практику, 

надіслати керівнику 

виробничих практик, 

завідувачам кафедр

2

А2 Оформити, підписати 

та видати студентам 

направлення

3

Керівник практики від кафедри*

Декан

Студенти

Методист деканату

Контингент студентів

Направлення 

на практику

Розпорядження

про практику

Таблиця студентів та обраних 

 ними баз практик

*Частину функцій керівник практики від кафедри може доручити допоміжному персоналу кафедри (лаборантам)

 

Рис. 8. Організація практики студентів – перший рівень декомпозиції, TO-BE* 

* Авторська розробка 

Організація практики студентів однієї 

спеціальності

0

А0

A -0 Організація практики студентів 1

Контингент студентів

Положення про практику 

Керівник практики від кафедри

Декан

Направлення 

на практикуРеєстри договорів

 про практику

Студенти

Методист деканату

 

Рис. 9. Організація практики студентів – контекстна діаграма, TO-BE* 

* Авторська розробка 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Нами запропонована нова модель 

організації практики у ВНЗ, яка, на відміну від 

діючого порядку, вимагає залучення значно 

меншої кількості виконавців, а також не пот-

ребує участі вищого керівництва. Спрощення 

було досягнуто шляхом виявлення і вилучення 

несуттєвих та необов’язкових дій, що стало 

можливим завдяки наочному зображенню про-

цесу організації практики за стандартом функ-

ціонального моделювання IDEF0. Розроблені 

функціональні моделі можуть використовува-

тись для пояснення порядку організації прак-

тики співробітникам ВНЗ, а впровадження 

пропонованої моделі у діяльність ВНЗ дещо 

дебюрократизує освітній процес та зекономить 

час працівників, а це, в свою чергу, поліпшує 

мотивацію та ставлення до своєї роботи. Орга-

нізація практики складає лише невелику час-

тину організаційних процесів у ВНЗ, і реінжи-
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ніринг планування навчальної роботи, обліку 

успішності студентів, обліку роботи науково-

педагогічних працівників, організації курсово-

го та дипломного проектування, організації 

навчального процесу загалом та атестації здо-

бувачів вищої освіти є актуальним, як ніколи. 
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КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО: РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ 

 
Українська  фінансово-економічна криза розвивається. За оцінками експертів дно ще не досягнуто. Кри-

зові явища  в українській економіці будуть наростати: тривалий спад промислового виробництва та експорту, 

збільшення неповернень кредитів і друга хвиля банкрутств у банківському секторі, повсюдне скорочення бюд-

жетів і персоналу, збільшення кількості безробітних, падіння платоспроможного попиту, зростання спожив-

чих цін, пов'язане із зростанням іноземної валюти, валютної складової у вітчизняному виробництві, зростан-

ням питомих витрат при зниженні виробництва і свавілля в ціноутворенні монополістів. Великі витрати 

пов’язані з військовими діями на Сході.  Так само  погіршується співвідношення доходів і витрат для всіх рівнів 

персоналу компаній, а особиста потреба в грошах зростає. Турбулентність на ринках істотно змінює струк-

туру каналів продажів і розуміння відносної вартості продуктів. Таким чином, суб'єктивний фактор – бажа-

ння зберегти якість життя і рівень доходів, і об'єктивний фактор – тектонічні зрушення в системі товаро-

руху і ціноутворення, дають потужний імпульс для зростання корпоративного шахрайства. 

Ключові слова: ризик,корпоративне шахрайство, фрод, ІТ-технології, внутрішній аудит. 

 
Постановка проблеми. Світова практика 

показує, що в ХХI столітті основною загрозою 

для бізнесу стали наймані працівники – від при-

биральниці до генерального директора. За 

оцінками експертів, збитки компаній від власних 

співробітників часом досягають 90% від загаль-

ного збитку (ніякі конкуренти, як правило, з цим 

злом не можуть зрівнятися). Згідно з даними 

Association of Certified Fraud Examiners 

(міжнародна організація, яка займається бороть-

бою з шахрайством і злочинами «білих 

комірців»), західні компанії через шахрайство 

співробітників втрачають близько 6% свого обо-

роту (при витратах на ділову розвідку від 0,5 до 

1,0% від обороту). Результати досліджень, про-

ведених в українських фірмах, дають ще гірші 

показники, що не дивно, оскільки на свою безпе-

ку вітчизняні фірми витрачають менш, ніж 0,1% 

від обороту. У наші дні шахраї володіють широ-

ким арсеналом прийомів, в той час, як фахівці з 

внутрішніх розслідувань тільки починають ро-

зробляти механізми запобігання та виявлення 

зловживань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Деякі аспекти проблематики шахрайства у фінан-
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шахрайства на підприємствах України та світу; 

вивчення основних методів боротьби з фродом 

на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Відповідно до визначення, поданого в Гло-

сарії до Стандартів, шахрайство – це будь-які 

незаконні дії , що характеризуються обманом, 

приховуванням або зловживанням довірою. До 

шахрайства не відносяться ті дії, що виконують-

ся під тиском сили або погрози використання 

сили. Шахрайство здійснюється юридичними та  

фізичними особами з метою отримання грошей, 

власності або послуг , ухилення від сплати гро-

шових коштів або надання послуг, чи в цілях 

особистої або корпоративної наживи [6].  

Все більшої популярності останнім часом 

набуває термін «фрод» від англійського fraud – 

шахрайство, афера та фродстер – людина, що 

здійснює шахрайство, злодій.  Частіше за все, під 

терміном фрод мають на увазі будь-яке шахрай-

ство у сфері ІТ технологій.  

Україна займає 6 місце в рейтингу країн 

світу за рівнем корпоративного шахрайства 

(45%); Росія – 1 місце (71%), Південна Африка – 

2 (62%), Кенія – 3 (57%), Канада – 4 (56%), Мек-

сика – 5 місце (51%) ( за даними дослідження 

PwC «Економічні злочини в період економічного 

спаду»). 

Жертвами економічних злочинів за останні 

два роки стали 59% вітчизняних компаній – це 

вище, ніж середньосвітовий показник (43%). 

Згідно з останніми дослідженнями,  типо-

вий профайл фродстера – це чоловік (67% всіх 

випадків шахрайств), 31–40  років (52%), зі 

спеціальною або вищою закінченою освітою, 

який працює на певному підприємстві 5 або 

більше років (53%) [3]. 

Опублікований звіт Association of Certified 

Fraud Examiners, зроблений на базі дослідження 
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1400 випадків шахрайства у 100 країнах світу, 

містить досить невтішну статистику [3].  

Кількість шахрайств на підприємстві має 

тенденцію до зростання, що видно з рис. 1. 
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Рис 1. Динаміка кількості випадків шахрайства у світі* 

 
* Розроблено авторами на основі щорічного звіту АСFE 

 

Фрод-ризики можуть існувати всередині 

підприємства. Більшість шахрайств було здійснено 

найманими працівниками (42%), менеджерами 

(36%) і тільки 19% – власниками підприємств [3]. 

Проте, різні рівні повноважень призводять до різних 

рівнів втрат. Витрати від різного роду шахрайств 

власників підприємств становлять близько 500000, 

тоді як найманих працівників – 75000 (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура збитків, заподіяних  різними рівнями фродстерів на підприємствах* 

 

* Розроблено авторами на основі щорічного звіту АСFE 
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Найбільші можливості для здійснення ша-

храйства (77%) мають працівники, що працюють 

в фінансовому відділі, бухгалтерії, відділі про-

дажів, закупівель, у вищому керівництві.   

Топ-трійку найпоширеніших комерційних 

шахрайств займає комерційний підкуп, тобто при-

скорення або стимуляція вирішення питання на 

свою користь.  На другому місці – використання 

майна у власних інтересах. Цим займається майже 

кожен працівник фірми: роздруківка паперів для 

власних цілей, використання службового авто, ви-

користання обладнання вважається практично 

нормою на підприємствах.  Викраденням активів 

займається, по різним даним, від 70 до 95%  

працівників українських підприємств! Все це при-

носить величезні збитки підприємствам, шкодить 

їх репутації і гальмує розвиток.  Структура ко-

мерційних шахрайств представлена на рис. 3 
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Рис. 3. Способи комерційного шахрайства* 

 
* Розроблено авторами на основі щорічного звіту АСFE 
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Рис. 4. Основні види шахрайств на підприємстві* 
 

* Розроблено авторами на основі щорічного звіту АСFE 
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Основні види шахрайств на підприємстві 

станом на 2015 рік показані на рис. 4. 

Для підприємств України найбільш поши-

реними видами шахрайства на підприємствах є 

корупція, зловживання службовим становищем 

та незаконне привласнення активів.  

Незаконне привласнення активів, за 

оцінкою І.Нежданова, провідного експерта з діло-

вої розвідки і безпеки бізнесу групи компаній «Р-

Техно», є основною формою корпоративного 

шахрайства і становить понад чотирьох п'ятих 

відомих порушень, причому махінації з готівко-

вими коштами та чековими розрахунками ком-

паній рівні загальній частці всіх інших активів. 

Корупція всередині підприємства полягає 

в тому, що менеджер або співробітник фірми 

вступає в змову з тими, хто в цій організації не 

працює. Відомі кілька основних типів 

внутрішньої корупції, які ведуть до збитку для 

компанії: 

- комерційний підкуп; 

- несанкціоновані грошові винагороди; 

- «відкати» при розрахунках; 

- спеціальне завищення або заниження 

ціни за домовленістю та ін. 

Для пострадянських компаній використан-

ня співробітниками службового становища в 

особистих цілях є справжнім бичем. За даними 

PricewaterhouseCoopers, 62% опитаних 

керівників заявили, що найбільшої шкоди завда-

ють «відкати», одержувані співробітниками від 

підрядників або постачальників. Відкат дозволяє 

постачальнику необґрунтовано завищувати ціни, 

«накопичувати» дебіторську заборгованість або 

постачати неякісні товари та послуги. Ця специ-

фіка пострадянських країн, особливо України та 

Росії, призвела до того, що з'явилися підприємці, 

весь бізнес яких побудований на тій чи іншій 

формі хабарів співробітникам компаній-

замовників. 

Другим за поширеністю (але не за можли-

вим збитком для фірми) типом злодійства є 

відпуск товарів з відстрочкою платежу свідомо 

ненадійним покупцям. Товар відпускається 

фірмі-одноденці, яка свідомо затримує платіж і 

таким чином «кредитується» за рахунок поста-

чальника. 

Дональд Р.Крессі, що вивчав поведінку 

фродстерів, розробив гіпотезу,  яка дістала назву 

«трикутник шахрайства» (рис.5). За словами на-

уковця, довірені особи скоюють «злочини на 

довірі» в тому випадку, коли починають відчува-

ти фінансові труднощі, про які не можуть гово-

рити публічно, можливим виходом з яких вва-

жають здійснення таємних фінансових 

махінацій. Вони здатні застосовувати у своїй по-

ведінці в такій  ситуації пояснення, що дозволя-

ють примирити уявлення про себе як про наділе-

них довірою осіб і як про користувачів довірених 

активів або майна»[2].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Трикутник шахрайства [2] 

 

Високий рівень зростання організованої 

економічної злочинності у нашому суспільст-

ві обумовлений не окремими причинами, хоча 

кожна з них відіграє свою роль, а комплексом: 

слабкість владних структур, недосконалість 

кадрової політики, недосконалість законів, 

неспрацьовування нових, недостатньо апро-

бованих економічних механізмів, безробіття, 

високі ціни на товари широкого вжитку, ін-

фляційні процеси, низький рівень заробітної 

плати  та інше.  

Звичайно, рівень шахрайства на підприєм-

ствах був би значно нижчим, якби кожен злочин 

був розкритий і покараний. Але статистика 

зовсім інша. 51% корпоративних шахраїв 

здійснює понад 20 злочинів, перш ніж бути 

спійманими, а ще третина – понад 50; вивести 

«на чисту воду» їх вдається (якщо вдається) че-

тиск 

виправдання можливість 
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рез три роки, а в 22% випадків злодійство триває 

більше десяти років. За цей час на рахунки се-

редньостатистичного корпоративного злодія 

витікає близько 1 млн. євро. Оскільки більше 

половини злочинів стосується компаній з річним 

обігом понад 50 млн євро, збиток вельми відчут-

ний.  

За даними світової  статистики, Україна 

займає 143 місце за рівнем середньої за-

робітної плати і одне з останніх за рівнем 

мінімальної заробітної плати. Тож не дивно, 

що за деякими оцінками, до 70% персоналу в 

нашій країні замішано в так званій компенса-

ційній крадіжці. Мотивація полягає в тому, що 

більшість працівників впевнені – вони 

«коштують» більших грошей, ніж отримують! 

На підставі цього вважають допустимим ком-

пенсувати нестачу будь-яким доступним спо-

собом. За даними світової  статистики, Україна 

займає 143 місце за рівнем середньої за-

робітної плати.  

За результатами опитування, проведеного 

компанією «Ернс енд Янг», присвяченого питан-

ням шахрайства, внутрішні аудитори допомага-

ють виявити до 44% та розкрити до 26% фактів 

шахрайства. 

На сьогоднішній день існує велика кіль-

кість методів боротьби з шахрайством на 

підприємстві. Всі вони мають різний ступінь 

ефективності (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Фінансовий ефект від імплементації різних методів боротьби з шахрайством* 

* Розроблено авторами на основі щорічного звіту АСFE 

 
Як видно з діаграми, найефективнішими 

методами боротьби з шахрайством на 

підприємстві є поточний контроль, внутрішній та 

зовнішній аудит. Ці методи допомагають знизи-

ти фінансові втрати від зловживань майже на 

50%. Використання кількох методів одночасно 

значно підвищує ефективність.  

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. В умовах непевного та нестабільного 

зовнішнього та внутрішнього середовищ вкрай 

необхідно розробити та застосовувати методику 

ідентифікації та прорахунку ризиків для опти-

мального та ефективного управління ризиками у 

факторингових компаніях. На сьогоднішній 

період факторинговими компаніями застосову-

ються методики, взяті та адаптовані з банківсь-

кого середовища. Вони розроблені для тестуван-

ня можливості видачі кредитних коштів потен-

ційним клієнтам. Тобто, методики не враховують 

специфічних ризиків, що притаманні факторин-

говим операціям. Застосування вітчизняними 

факторинговими компаніями наведених пропо-

зицій дозволить підвищити ефективність управ-

ління ризиками їх діяльності шляхом прийняття 

оптимальних управлінських рішень та забезпе-

чить прибутковість факторингового бізнесу. 

Серед невирішених питань залишається 

розробка спеціального програмного забезпечен-

ня, що дозволить автоматизувати та максимально 

пришвидшити процес ідентифікації ризиків та 

визначення оптимальних алгоритмів дій ризик-

менеджерів.
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Мізік Ю.І., Конопліна О.О. 
 

ОЦІНКА РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІЗ КОМУНАЛЬНИМИ  

ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ  

 
Стаття присвячена розрахунку інтегрованих показників рівня взаємодії підприємств житлово-

комунального господарства з основними групами зацікавлених сторін із використанням методу таксономічно-

го аналізу. Виявлені основні групи стейкхлодерів та напрями взаємодії з ними. Здійснені розрахунок та інтерп-

ретація показників рівня взаємодії. Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності та встановлення 

балансу взаємодії з усіма групами стейкхолдерів підприємств ЖКГ. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, стейкхолдери, інтегрований показник рівня взаємо-

дії, стратегічна діяльність, таксономічний аналіз. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови го-

сподарювання вимагають від керівництва підп-

риємств розробки чітких напрямів як оператив-

ної, так і стратегічної діяльності. При цьому од-

ним з пріоритетних завдань на сьогодні є налаго-

дження взаємовідносин із зацікавленими сторо-

нами підприємства та ефективне управління ни-

ми. Підприємства житлово-комунального госпо-

дарства (далі – ЖКГ) як життєзабезпечуючої га-

лузі є об’єктом пильної уваги не тільки з боку 

органів державної влади, але й громадськості.  

Однак, незважаючи на беззаперечну необхідність 

сталого функціонування галузі, житлово-

комунальні підприємства знаходяться в тяжкому 

фінансовому та технічному стані. Так, за статис-

тичними даними [4], з початку 2014 року підпри-

ємства галузі отримали збитки у сумі  

4078,4 млн гривень. У розрізі підгалузей найбі-

льші збитки отримали підприємства комуналь-

ної теплоенергетики – 2482,6 млн грн  

та водопровідно-каналізаційного господарства – 

1389,2 млн гривень, за областями – підприємства 

Донецької (1536,9 млн грн), Дніпропетровської 

(383,2 млн грн), Харківської (379,1 млн грн), Лу-

ганської (232,2 млн грн) та Львівської  

(205,7 млн грн) областей. Крім того, через систе-

матичні неплатежі споживачів загальна сума дебі-

торської заборгованості підприємств галузі ста-

ном на 01.09.2014 становить 11,9 млрд. гривень  

(в тому числі в Харківській області –  

(1908,1 млн грн). Недостатність коштів призво-

дить до стабільного нарощування суми кредитор-

ської заборгованості. Наприкінці 2014 року зафік-

сований найбільший обсяг кредиторської заборго-

ваності у Харківській області – 3940,9  млн грн.  
______________ 
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Станом на 01.10.2014 року на підприємствах 

ЖКГ Харківської області заборгованість з оплати 

праці становила 1,5 млн грн (з початку року 

збільшилась на 568%). Незадовільним залиша-

ється і технічний стан – рівень зношеності осно-

вних виробничих фондів сягає 50–70% [4]. Крім 

вищеперелічених факторів негативно вливає в 

цілому на діяльність підприємств ЖКГ і нераці-

ональність взаємовідносин з органами місцевої 

влади з приводу тарифів, субсидій та інших дер-

жавних гарантій певним верствам населення.  

Отже, підприємства даної галузі перебу-

вають у кризовому становищі, виходом з чого є 

розробка заходів щодо встановлення зворотного 

зв’язку та налагодження взаємодії у певній мірі з 

усіма зацікавленими сторонами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оцінки рівня взаємодії стейкходерів із 

суб’єктами господарювання досліджуються у 

працях вітчизняних та зарубіжних вчених  

[2, 3, 5, 7]. Особливу увагу науковці приділяють 

розробці моделей управління стейкхолдерами 

[3], методів та інструментів оцінки міри їх впли-

ву на підприємство [2]. Однак визначення кількі-

сних показників взаємодії ускладнюється бага-

топлановістю, суперечливістю інтересів окремих 

груп зацікавлених сторін. Тому слід зазначити, 

що єдиного підходу до визначення показників 

рівня взаємодії підприємства з кожною групою 

стейкхолдерів наразі немає. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є визначення інтегрованих показників 

рівня взаємодії житлово-комунальних підпри-

ємств із основними групами зацікавлених сто-

рін із застосуванням методу таксономічного 

аналізу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Для застосування методу  таксономічного 

аналізу перш за все необхідно проаналізувати 

внутрішнє та зовнішнє оточення підприємства. 

Основними етапами аналізу стейкхолдерів підп-

риємств ЖКГ є визначення основних груп заці-

кавлених сторін, їх систематизація, формування 

цілей та напрямів взаємодії [7]. Завершальним 
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етапом аналізу стейкхолдерів підприємств жит-

лово-комунального господарства є визначення 

рівня взаємодії з кожною групою окремо та роз-

робка заходів щодо його підвищення.  

Так, до основних груп стейкхолдерів підп-

риємств ЖКГ належать: 1. Споживачі. 2. Органи 

державної влади. 3. Керівництво. 4. Постачаль-

ники. 5. Інвестори і кредитори. 6. Працівники.  

7. Інші стейкхолдери. На основі сформованого 

складу стейкхолдерів житлово-комунального 

господарства були визначені основні напрями 

взаємодії з кожною групою. Інтереси кожної з 

груп мають як спільні, так і протилежні характе-

ристики, які наведені на рисунку 1. 
 

 
 

Рис. 1. Інтереси стейкхолдерів підприємств ЖКГ* 

* Авторська розробка 

 

Проведення оцінки рівня взаємодії підпри-

ємств ЖКГ з переліченими групами зацікавлених 

сторін дає можливість виявити: взаємодія з яки-

ми групами є найбільшою, а з якими – майже 

відсутня. 

Систематизувавши існуючі підходи до 

оцінки рівня взаємодії стейкхолдерів з підприєм-

ством [1, 6], для оцінки рівня взаємодії кожної 

групи стейкхолдерів з підприємствами житлово-

комунального господарства було обрано метод 

таксономічного аналізу. Цей метод здобув широ-

ке використання для обробки багатовимірних 

статистичних даних, їх систематизації та оброб-

ки з метою виявлення характеру і структури вза-

ємозв’язків між компонентами досліджуваного 

явища [6]. Таксономічний показник являє собою 

синтетичну величину, що визначається в резуль-

таті впорядкування елементів сукупності в інтег-

ровану синтетичну величину. Перевагами вище-

названого методу є: можливість роботи зі знач-

ним масивом даних; можливість стандартизації 

даних; простота застосування. 

Процес побудови таксономічного показ-

ника рівня взаємодії групи стейкхолдерів із підп-

риємствами ЖКГ проводиться у кілька етапів 

(рис. 2). 

На першому етапі визначення інтегрова-

них показників рівня взаємодії були виявлені 

його складові елементи. Аналіз діяльності підп-

риємств ЖКГ з позиції взаємодії із стейкхолде-

рами здійснюється за допомоги групування ос-

новних показників, що характеризують взаємо-

дію з кожною групою. У результаті дослідження 

встановлено, що показник рівня взаємодії підп-

риємств ЖКГ з кожною групою стейкхолдерів 

має складну структуру, що включає кілька еле-

ментів. Елементи показника рівня взаємодії на-

ведено на рисунку 3. 

Інтереси  

стейкхолдерів 

підприємств 

ЖКГ  

Споживачі – рівень тарифів, якість 

послуг, рівень довіри до підприємств 

ЖКГ, альтернативні види надання 

послуг 

Органи місцевої влади – фінансо-

вий стан, рівень реалізації програм 

розвитку ЖКГ, інноваційний роз-

виток, підвищення якості послуг 

Керівництво – показники результа-

тивності діяльності, стабільності 

фінансово-господарської діяльності, 

платіжної дисципліни, технічного 

стану 

 

Працівники – рівень заробітної 

плати, умов найму та праці, плин-

ність кадрів, можливості 

кар’єрного росту 

Інвестори та кредитори – обсяг не-

обхідних інвестиційних ресурсів, 

фінансовий стан підприємства, тер-

мін окупності інвестиційних проек-

тів, прогнозовані грошові потоки 

Постачальники – обсяги замовлень, 

своєчасність розрахунків, кількість 

альтернативних постачальників, 

умови постачання 

Інші стейкхолдери – реалізація програм щодо захисту навко-

лишнього середовища, проведення акцій соціальної відповіда-

льності, висвітлення проблем ЖКГ перед споживачами, прове-

дення роз’яснювальної роботи щодо діяльності підприємств 

ЖКГ 
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Рис. 2. Процес побудови таксономічного показника рівня взаємодії* 

* Авторська розробка 

 

 

 

 

Рис. 3. Елементи показника рівня взаємодії стейкхолдерів з підприємствами ЖКГ* 

* Авторська розробка 

Показник взаємодії з органами  

місцевої влади,  

Івл. 

- Середній тариф; 

- рівень сплати за послуги; 

- кількість зафіксованих аварій 

Показник взаємодії із споживачами,  

Ісп. 

- Частка витрат на заробітну плату керівників  
в загальних витратах на заробітну плату; 

- коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості; 
- коефіцієнт обертання кредиторської  

бзаборгованості 

Показник взаємодії із інвесторами, 

кредиторами,  

постачальниками  

Іінв. 

- Коефіцієнт автономії; 

- відсоток відшкодування субсидій; 

- дебіторська заборгованість з фінансування  

підприємств ЖКГ 

 

- Чистий грошовий потік; 

- коефіцієнт фінансування; 

- коефіцієнт швидкої ліквідності 

- Рівень середньої заробітної плати; 

- коефіцієнт постійності кадрів; 

- продуктивність праці 

 

Показник взаємодії  

з керівництвом,  

Ікер. 

Показник взаємодії із працівниками,  

Іпр. 

Показник взаємодії  

із постачальниками  

Іпост. 

 

- Рівень кредиторської заборгованості; 

- питома вага простроченої кредиторської забор-

гованості в загальній її сумі; 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності 
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Наступним етапом є стандартизація обраних 

даних для приведення їх до єдиної одиниці виміру. 

Далі, в залежності від характеру впливу на 

інтегрований показник (позитивний або негатив-

ний), усі змінні поділяються на стимулятори та 

дестимулятори. На основі такого розділу змінних 

будується еталонне значення показника взаємо-

дії: із змінних стимуляторів обирається максима-

льне значення, із дестимуляторів – мінімальне.  

На наступному етапі розрахунку інтегра-

льного показника рівня взаємодії визначається 

відстань між окремими точками-одиницями та 

еталонним значенням.  

Отримані результати є вихідними дани-

ми для розрахунку показника рівня взаємодії 

підприємств ЖКГ із стейкхолдерами. Для інтер-

претації отриманих значень інтегрального показ-

ника рівня взаємодії використовуватиметься мо-

дифікований показник рівня розвитку. Чим бли-

жче до одиниці значення цього показника, тим 

вище рівень взаємодії даної групи стейкхолдерів 

з підприємством. Значення показника рівня вза-

ємодії варіює від 0 до 1 [6]. 

За квартальними даними діяльності кому-

нальних підприємств м. Харкова за  

2012–2014 рр., на основі показників, що характе-

ризують взаємодію з кожною групою стейкхол-

дерів, були розраховані інтегровані показники 

взаємодії. Отримані значення за четвертий квар-

тал 2014 року наведені на рисунку 4. 

 

 

 
 

Рис. 4. Інтегровані показники взаємодії підприємства із стейкхолдерами за 4 квартал 2014 року* 

 
* Розроблено на основі даних фінансової звітності підприємств ЖКГ за 2012–2014 рр. 

 

Інтерпретацію отриманих результатів 

проводимо за допомоги таблиці 1, а саме – хара-

ктеризуємо рівень взаємодії підприємств ЖКГ з 

кожною групою стейкхолдерів. 
Таблиця 1 

Інтерпретація інтегрованих показників рівня взаємодії підприємств  

житлово-комунального господарства з стейкхолдерами* 
Значення показника 

рівня взаємодії 
Характеристика 

Івз.=1 

В цьому випадку взаємодія підприємств ЖКГ із стейкхолдерами здійснюється за всіма можливими 

групами і напрямами, що не потребує додаткових коштів для розробки та реалізації програм налаго-

джування зв’язків з потенційними та існуючими групами зацікавлених осіб. 

0,51<Івз.<0,99 
Значення показника рівня взаємодії у даних межах характеризують потенційні можливості підпри-

ємств ЖКГ щодо підвищення ефективності стратегії взаємодії. 

0,21<Івз.<0,5 

Значення показника рівня взаємодії характеризується як «посередній рівень взаємодії», який харак-

теризується базовими досягненнями у встановленні взаємозв’язків, проте недостатнім рівнем для 

здійснення ефективної взаємодії. 

0,01<Івз.<0,2 
Значення показника рівня взаємодії характеризується як «слабка взаємодія» і відображає необхід-

ність встановлення налагоджування взаємозв’язків із даною групою зацікавлених осіб. 

Івз.=0 
Відображає стан підприємства, при якому відсутні можливості до взаємодії із стейкхолдерами. Таке 

значення показника рівня взаємодії є характерним для підприємств, які не здійснюють діяльність. 

* Авторська розробка 

Аналізуючи отримані результати, бачимо, 

що найбільший рівень інтегрованого показника 

взаємодії, а отже і найбільш ефективні взаємо-

відносини, встановлені із керівництвом комуна-

льних підприємств (Ікер.=0,66), дещо нижчими є 

показники взаємодії з працівниками – Іпр.=0,46 

та інвесторами Іінв.=0,44. Послабленим є рівень 

взаємодії з органами місцевої влади (Івл.=0,29) 

та постачальниками (Іпост.=0,25). Критично ни-
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зьким є значення показника рівня взаємодії із 

споживачами – 0,09.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Більшість показників рівня взає-

модії мають посереднє значення, проте деякі з 

них сягають критично низьких значень. Так, 

на значення показника взаємодії із спожива-

чами  негативно впливає значна сума креди-

торської заборгованості за енергоносії та не-

своєчасність платежів за спожиту електроене-

ргію. Низьке значення інтегрованого показни-

ка взаємодії із споживачами свідчить про не-

ефективність заходів щодо стягнення заборго-

ваності за надані послуги, яка обумовлена 

зростанням тарифів. Посередньою є і взаємо-

дія з органами місцевої влади, через неповне 

відшкодування субсидій та наявність заборго-

ваності з фінансування. В цьому напрямі не-

обхідним є розробка державних програм, які б 

враховували як потреби населення, так і мож-

ливості бюджетів з фінансування підприємств 

ЖКГ. Рівень взаємодії з інвесторами характе-

ризується наявністю потенційної можливості 

для залучення вітчизняних та іноземних інве-

сторів. Значення показника рівня взаємодії із 

працівниками обумовлюється незначною 

плинністю кадрів, проте невисоким рівнем 

заробітної плати, приростом заборгованості із 

заробітної плати та значною трудомісткістю 

праці. За цим напрямом взаємодії необхідно 

заохочувати працівників шляхом створення 

сприятливих умов для праці, підвищення за-

робітної плати, кваліфікації кадрів для зрос-

тання ефективності праці та зменшення її 

трудомісткості. Найвищим є значення показ-

ника рівня взаємодії із керівництвом, що свід-

чить про достатній рівень професіоналізму в 

управлінні підприємством в умовах обмежен-

ня фінансових ресурсів. Тому у заходах щодо 

підвищення цього показника необхідне розро-

блення дій, спрямованих на налагоджування 

взаємодії з іншими групами зацікавлених осіб 

(органи місцевої влади, постачальники, спо-

живачі, інвестори). 

Таким чином, для встановлення балансу 

взаємодії підприємств з усіма  стейкхолдерами, 

необхідна розробка оптимальної стратегії пове-

дінки. Тому перспективою подальших дослі-

джень є визначення міри впливу отриманих зна-

чень інтегральних показників рівня взаємодії з 

кожною групою стейкхолдерів на ефективність 

діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства. 
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УДК339.137.2:330.341.1 

 

Нестеренко О.С. 

 

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У даній статті автором запропоновано підхід до вимірювання рівня конкурентоспроможності виноро-

бних підприємств Одеської області. Визначено ринкову частку, яку займають відповідні підприємства, наведе-

на формула вимірювання конкурентоспроможності, яка була доповнена автором важливим компонентом – 

інноваційною складовою. У статті розраховано інтегральний коефіцієнт інтенсивності конкуренції на винно-

му ринку Одеської області, також автором проведена порівняльна характеристика рангів підприємств за 

розміром ринкової частки та рейтинговою оцінкою виноробних підприємств Одеської області у 2014 році 

Ключові слова:інтенсивність конкуренції, конкурентоспроможність, фінансово-господарська діяль-

ність, ринкова активність, виробничі потужності, рейтингова оцінка. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні Украї-

на має значний природний, промисловий, техно-

логічний та культурний потенціали, але вона поки 

що не входить до числа розвинутих країн. Про-

блема полягає в тому, що досі не знайдені способи 

реалізації цього потенціалу. Результатом цього є 

низький рівень конкурентоспроможності вітчиз-

няних виробників, та відповідно, виробленої ними 

продукції у порівнянні з іноземними виробника-

ми. Резерви зростання обсягів товарообігу на вну-

трішньому та зовнішніх ринках на старій структу-

рній основі фактично вичерпані. Тому місце Укра-

їни в недалекому майбутньому, в першу чергу, 

залежить від впровадження та реалізації інновацій 

у виробництво, що дозволить підвищити конкуре-

нтоспроможність не тільки підприємств, а і еко-

номіки в цілому. Таким чином, розвиток нашої 

країни повинен відбуватись за рахунок інновацій. 

Проблема невикористання наявного потенціалу 

також стосується й виноробних підприємств, яким 

на даний час важко конкурувати в повному обсязі 

із іноземними виробниками. Підтримка високого 

рівня конкурентоспроможності означає, що всі 

ресурси підприємства використовуються настіль-

ки продуктивно, що воно стає більш прибутко-

вим, ніж його головні конкуренти. Це водночас 

передбачає, що підприємство займає стабільні 

позиції на ринку товарів і послуг, а його продук-

ція користується постійним попитом. Однак рі-

вень конкурентоспроможності – це величина ди-

намічна, яка змінюється під впливом багатьох 

факторів, які формуються в сферах виробництва і 

обігу товару.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми ідентифікації та вимірювання конку-

рентоспроможності  та  резервів  її  підвищення 
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П.С.Зав’ялова, К. Макконнелла, А.Маршалла, 

М.Портера, Б.А.Райзберга, І.А.Спірідонова, 

Р.А. Фатхутдінова, А. Ю. Юданова, O.Г. Янково-

го та інших. Ці автори кількісно і якісно вимірю-

вали рівень конкурентоспроможності підприємс-

тва,  використовуючи різні показники діяльності 

підприємств та фінансової звітності. Проте у 

працях зазначених вчених не висвітлено вплив 

інноваційної складової на конкурентоспромож-

ність виноробних підприємств, яка визначається 

на основі витрат компанії на інноваційну діяль-

ність та придбання сучасного обладнання. У сво-

їй роботі автор для вимірювання рівня конкурен-

тоспроможності включає у розрахунок витрати 

на науково-технічну складову діяльності підпри-

ємства. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є визначити складові, які використовують-

ся для вимірювання рівня конкурентоспромож-

ності; розрахувати ринкову частку та темпи при-

росту ринкової частки аналізованих підприємств; 

розрахувати рівень інтенсивності конкуренції; 

визначити загальний коефіцієнт конкурентосп-

роможності підприємств. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Підписання угоди про Асоціацію між Украї-

ною та ЄС несе певні ризики для українського 

виноробства. Головна причина –  відсутність 

можливостей для роботи в умовах ЄС без ефек-

тивного механізму державної фінансової підтри-

мки виноробної галузі, що не дозволяє вітчизня-

ним підприємствам на рівних конкурувати з іно-

земними виноробами. Це стосується не тільки 

якості вина, а і умов, у яких функціонують вино-

робні підприємства. Для того, щоб зрозуміти, чи 

зможуть вітчизняні підприємства конкурувати з 
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іноземними, необхідно визначити рівень їх кон-

курентоспроможності. 

Інновації є основним джерелом внутріш-

ньогалузевої конкуренції, а це означає, що підп-

риємство, яке вирішило впроваджувати у свою 

діяльність інновації, має низку  конкурентних 

переваг у порівнянні з іншими. Так воно стає 

більш конкурентоспроможним у певній галузі, 

наслідком чого є зростання рівня рентабельності 

та обсягу прибутку. 

Як було раніше доведено автором у роботі 

[1], інноваційна складова відіграє надзвичайно 

важливу роль у розвитку підприємства в сучас-

ному світі. Існує низка підприємств, які були у 

минулому конкурентоспроможними, але через 

те, що їх керівництво не впроваджувало іннова-

цій, вони на даний час не можуть конкурувати не 

тільки з іноземними виробниками аналогічної 

продукції, а й з вітчизняними.  

Інновації важливі, оскільки конкурентосп-

роможність підприємства – це не стала величина, а 

динамічна, яка постійно змінюється. Кожне підп-

риємство, яке функціонує на ринку, прагне макси-

мізувати свій прибуток. Ті підприємства, які впро-

ваджують інновації займають лідерські позиції на 

ринку, поліпшують свої фінансові показники та 

можуть конкурувати не тільки з виробниками своєї 

країни, а й з виробниками іноземних країн. 

Запропонований автором підхід до вимі-

рювання конкурентоспроможності підприємства 

містить в собі одну з головних складових – інно-

ваційну. Це, на відміну від існуючих підходів, 

дозволяє більш повно та комплексно здійснити 

оцінку конкурентоспроможності аналізованих 

підприємств. 

Показники для вимірювання конкурентос-

проможності поділені автором на 5 груп. Дані 

наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Показники вимірювання конкурентоспроможності підприємств* 

Показник Що включає Значення 

Фінансовий стан під-

приємства 

Фінансово-економічні 

показники діяльності 

Фінансовий стан –одна з найважливіших характерис-

тик виробничо-фінансової діяльності підприємств 

Ринкова активність Ринкова частка, темпи 

приросту ринкової частки 

Важливий показник для аналізу конкурентоспромож-

ності підприємства, характеризує частку, яку займає 

підприємство 

Ступінь використан-

ня виробничих поту-

жностей 

Коефіцієнт використання 

виробничих потужностей 

Визначення ефективності використання підприємст-

вом наявного обладнання 

Стан конкуренції між 

виробниками на пев-

ному ринку 

Інтегральний коефіцієнт 

інтенсивності конкуренції 

Дозволяє зрозуміти, який рівень конкуренції на відпо-

відному ринку. Якщо показник<1, то конкуренція ни-

зька, що свідчить про монополію чи олігополію 

Інноваційна частка Частка витрат на іннова-

ції у обсягу загальних 

витрат 

Один з важливих показників, що характеризують дія-

льність підприємства та можливості отримання біль-

ших прибутків у порівнянні з конкурентами 

*Розроблено автором 

 

Формула визначення конкурентоспромож-

ності виноробного підприємства має вигляд: 

   (1) 

де KI – конкурентоспроможність підприємства; 

R – рейтингова оцінка фінансово-економічного 

стану виноробного підприємства (фес); 

D – величина ринкової частки аналізованого під-

приємства; 

CU – коефіцієнт використання виробничих по-

тужностей виноробного підприємства; 

Ic – інтегральний коефіцієнт інтенсивності кон-

куренції; 

Icom – інноваційна частка у витратах виноробно-

го підприємства; 

a, b, c, d, e– вагові коефіцієнти відповідно рейти-

нгової оцінки фінансово-економічного стану ви-

норобного підприємства, величини ринкової час-

тки аналізованого підприємства, коефіцієнта ви-

користання виробничої потужності виноробного 

підприємства, інтегрального коефіцієнта інтен-

сивності конкуренції та інноваційної частки ви-

трат виноробного підприємства, які задовольня-

ють умовам: 

1. 0≤ a ≤1;0≤ b ≤1;0≤ c ≤1;0≤ d ≤1;0≤ e ≤1; 

2. а + b + c + d + e=. 

Для визначення конкурентоспроможно-

сті, автором роботи було обрано 10 винороб-

них підприємств Одеської області, а саме: 

ПКП «Шабо», ТОВ «VinAGRO», ТОВ "Niva 

NVP, ПАТ «Одеса винпром», Котовський вин-

завод, ВАТ Болградський «Харчовик», ЗАТ 

«Одеський завод шампанських вин»,ПП  

«Vinogradagro Kubey», ТОВ «Винні традиції 

України», ПП «АК Sakal». Шість підприємств 

впроваджують у свою діяльність інновації, а 

чотири – ні. Було обрано саме таке співвідно-

шення для того, щоб підтвердити гіпотезу, що 

впровадження інновацій сприяє підвищенню 

рівня конкурентоспроможності підприємства 

на вітчизняному ринку. В табл.2 наведені ве-

личини ринкових часток підприємств та тем-

пи приросту цих часток  за 2012–2014 роки. 
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Таблиця 2 

Ринкова частка та темп приросту ринкової частки у 2012–2014 рр.* 

Підприємства 
Ринкова частка (%) Темп приросту ринкової частки у 2014 по 

відношенню до 2012 (%) 2012 р. 2014 р. 

ПКП Шабо 28,910 32,99 4,70 

ТОВ «Vin AGRO» 12,283 14,04 4,76 

ТОВ "Niva NVP 23,429 12,15 -16,05 

ПАТ «Одеса винпром» 13,415 10,30 -7,75 

Котовський винзавод 10,220 4,93 -17,26 

ВАТ Болг. «Харчовик» 4,626 4,59 -0,25 

ЗАТ «Одеський завод шампанських вин» 6,042 4,37 -9,25 

ПП  VinogradagroKubey 0,052 3,17 -13,02 

ТОВ Винні традиції України 0,039 0,10 -16,03 

ПП АК Sakal 0,003 0,0002 -22,22 

* Складено на основі авторських розрахунків 

 

Як видно з даних таблиці 2, тільки два пі-

дприємства за аналізований період змогли нарос-

тити обсяги виробництва власної продукції. Те-

мпи приросту ринкової частки склали відповідно 

4,7% та 4, 76%. Останні вісім підприємств не 

тільки не зберегли свої частки ринку, а навпаки – 

втратили їх. Найбільшого зменшення темпів 

приросту ринкової частки зазнали такі підприєм-

ства:ПП АК Sakal, Котовський винзавод, їх по-

зиції зменшились на 22,22% та 17,26%. Дані сві-

дчать про негативну тенденцію галузі в цілому та 

окремих підприємств. 

В таблиці 3 приведена порівняльна харак-

теристика рангів підприємств за розміром рин-

кової частки та рейтинговою оцінкою винороб-

них підприємств Одеської області у 2014 році. 

 
Таблиця 3 

Порівняльна характеристика рангів підприємств за розміром ринкової частки 

та рейтинговою оцінкою виноробних підприємств Одеської області у 2014 році* 

Підприємства 

Показники 

Ринкова част-

ка (%) 

Рейтингова оцін-

ка фес 

Ранги підприємств 

за розміром ринко-

вої частки 

за рейтинговою 

оцінкою фес 

ПКП Шабо 32,99 70,915748 1 1 

ТОВ «Vin AGRO» 14,04 4,3685694 2 6 

ТОВ "Niva NVP 12,15 10,223096 3 5 

ПАТ «Одеса винпром» 10,30 29,4268 4 3 

Котовський винзавод 4,93 43,602594 5 2 

ВАТ Болг. «Харчовик» 4,59 14,668 6 4 

ЗАТ «Одеський заводшам-

панських вин» 
4,37 -20,6685 7 10 

ПП  VinogradagroKubey 3,17 -9,61997 8 9 

ТОВ ВиннітрадиціїУкраїни 0,10 -8,841541 9 8 

ПП АК Sakal 0,0002 1,2045 10 7 

* Складено на основі авторських розрахунків 

 

Як видно з таблиці 3, ранги підприємств сут-

тєво відрізняються, в залежності від різних оцінок. 

Це означає, що навіть, коли підприємство займає 

значну ринкову частку, воно має низькі показники 

фінансово-господарської діяльності, а іноземних 

інвесторів цікавить саме інформація про фінансо-

вий стан підприємства. Лідером та найбільш кон-

курентоспроможним залишається ПКП «Шабо». 

Інтегральний коефіцієнт інтенсивності 

конкуренції включає 4 коефіцієнти: 

1. Індекс Розенблюта, який відображає кі-

лькість конкурентів, частку кожного з 

них у загальному обсязі реалізації проду-

кції й ранги цих часток: 

,             (2) 

де Ri – індекс Розенблюта; Qi – частка i-го підп-

риємства в загальному обсязі реалізації продук-

ції; і – ранг частки підприємства. 

2. Варіація, тобто відмінність рівнів одного 

й того ж показника у різних об’єктів, має 

об’єктивний характер і допомагає пізна-

ти сутність явища, яке вивчається. 

Коефіцієнт варіації (V) вимірюється: 
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,  (3) 

де V – коефіцієнт варіації ринкових часток ( Qi ) 

конкурентів; Qсер – середньоарифметичне зна-

чення Qi , яке розраховується як 1/n; 

3. Коефіцієнт інтенсивності конкуренції: 

,    (4) 

де Ti – коефіцієнт інтенсивності конкуренції за на-

явних темпів зростання продажу; t – річний темп 

зростання на товарному ринку. Чим меншими є 

темпи, тим більшим виявляється значення коефіці-

єнта, а відтак й інтенсивність конкуренції. 

4. Також важливим фактором інтенсивності 

конкуренції є рентабельність продажу 

(Rs) 

*100%, (5) 

де Vs – загальнийобсяг продажу підприємств-

конкурентів; P–обсяг сукупного прибутку 

підприємств-конкурентів; 

Таким чином, інтегральний коефіцієнт ін-

тенсивності конкуренції визначається за форму-

лою: 

Іс = (Ri * V*Ti*Rs)
1/4                                        

 (6) 
 

Інтегральний коефіцієнт інтенсивності 

конкуренції серед виноробних підприємств у 

2014 році становив –0,849. Аналізуючи коефіціє-

нти інтенсивності конкуренції, можна зробити 

висновок, що конкуренція на ринку вина є до-

сить низькою. Темп зростання обсягу ринку теж 

свідчить про низький рівень конкуренції.  

Значення Іс  набагато перевищує значення 

середньої частки (0,08), що є ознакою низького 

рівня конкуренції. 

В таблиці 4 наведений рівень конкуренто-

спроможності виноробних підприємств Одеської 

області за 2014 рік, а також коефіцієнти викорис-

тання обладнання та інноваційної частки. Вагові 

коефіцієнти для визначення конкурентоспромо-

жності підприємства: 

а – 0,29;  b – 0,15; c – 0,15; d – 0,15;  e – 0,21[2, с. 160]. 

 

Таблиця 4 

Узагальнюючий показник рівня конкурентоспроможності виноробних підприємств Одеської області  

у 2014 році* 

Підприємства 

Коефіцієнти 
Показник  

конкурентоспроможності 
використання виробничих 

потужностей 

інноваційної 

частки (%) 

ПКП Шабо 0,9 6,2 27,06 

ТОВ «Vin AGRO» 0,7 3 4,24 

ТОВ "Niva NVP 0,8 3 5,67 

ПАТ «Одеса винпром» 0,6 2 10,73 

Котовський винзавод 0,5 1 13,81 

ВАТ Болг. «Харчовик» 0,8 4 6,03 

ЗАТ «Одеський завод шам-

панських вин» 
0,5 0,2 -5,07 

ПП  Vinogradagro Kubey 0,3 0,01 -2,12 

ТОВ Винні традиції України 0,5 0 -2,32 

ПП АК Sakal 0,2 0 0,52 

*Складено на основі авторських розрахунків 

 

У 2014 році найбільш конкурентоспромо-

жними були  ПКП Шабо (27,06); Котовський 

винзавод (13,81); ПАТ «Одеса винпром» (10,73);  

ВАТ Болградський «Харчовик» (6,03). Найменш 

конкурентоспроможними були ЗАТ «Одеський 

завод шампанських вин» (-5,07), ТОВ Винні тра-

диції України (2,32). 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Згідно з розробленою для виноробства 

шкалою, ступінь інтенсивності конкуренції у 

виноробній промисловості південної України є 

низьким. У даному випадку низька інтенсивність 

конкуренції свідчить про те, що лідери ринку, 

закріпившись на своїх позиціях, майже не зва-

жають на діяльність найближчих конкурентів. 

Проведений аналіз показав, що підприємства, які 

впроваджують інновації у свою діяльність, є 

найбільш конкурентоспроможними. Також на 

рівень конкурентоспроможності впливає фінан-

совий стан підприємства.  Підприємства з низь-

ким рівнем конкурентоспроможності показують 

також низькі показники фондовіддачі та коефіці-

єнтів ліквідності.  ЗАТ «Одеський завод шампан-

ських вин» та ТОВ «Винні традиції України» 

потребують зміни стану фінансово-господарської 

діяльності, впровадження інновацій для підви-

щення рівня прибутковості та конкурентоспро-

можності на ринку Одеської області. 
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УДК 330. 342 

 

Олексюк Т.В. 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
У статті запропоновано методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємств машинобудуван-

ня. Виконано оцінку рівня розвитку фінансової безпеки підприємств машинобудування різних регіонів  України. 

Показано динаміку інтегрального показника фінансової безпеки підприємств за 9 складовими, зокрема встано-

влено розподіл спостережень за величиною інтегрального показника. Інтерпретація та аналіз результатів 

оцінки здійснено на основі визначення рівня фінансової безпеки підприємств за шкалою інтервалів інтегрально-

го показника (з метою  її кількісної та якісної оцінки). 

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, галузь машинобудування, інтегральний показник фі-

нансової безпеки підприємств, рівень фінансової безпеки. 

Постановка проблеми. У сучасних умо-

вах господарювання особливого значення набу-

ває проблема підтримки на належному рівні фі-

нансової безпеки підприємств провідних галузей 

національної економіки, зокрема машинобуду-

вання та прориву їх на світовий ринок. Для ви-

значення рівня розвитку фінансової безпеки ма-

шинобудівним підприємствам необхідно дослі-

дити особливості та напрями її формування. 

У зв’язку з цим виникає об’єктивна необ-

хідність створення концепції комплексної оцінки 

фінансової безпеки вітчизняних підприємств з 

метою розробки на їх основі стратегічних заходів 

управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Група  авторів, зокрема: І.А. Бланк [2], С.М. Іл-

ляшенко [6], М.М. Єрмо-шенко, К.С. Горячева 

[5], Т.М. Гладченко [4],  О.І. Барановський [2] 
загалом мають досить різні точки зору і виділя-

ють для розрахунку  фінансової безпеки різні 

методи, серед яких –  визначення інтегрального 

показника фінансової безпеки [7]. Кожна із за-

пропонованих даними авторами методик оцінки 

фінансової безпеки підприємства з досить висо-

ким рівнем деталізації відображає той чи інший 

аспект проблеми, яка досліджується. Тому  ці 

методики оцінки не дозволяють вирішити про-

блему виявлення, обґрунтування та комплексно-

го оцінювання фінансової безпеки підприємства 

за багатьма складовими. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 

полягає у визначенні загальних тенденцій рівня 

фінансової безпеки підприємств машинобуду-

вання на основі побудови узагальнюючого пока-

зника її розвитку.  

Теоретичну та методологічну основу дос-

ліджень склали  наукові праці та методичні роз-

робки вітчизняних та зарубіжних фахівців, що 

______________ 

© Олексюк Тетяна Василівна, аспірант кафедри  

економічної кібернетики та маркетингового менеджмен-
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політехнічний інститут», тел.: 096-86-26-660,  

еmail: otv4833@gmail.com  

аналізують основні напрями оцінювання фінан-

сової безпеки підприємства. У  процесі дослі-

дження було використано методи: таксономіч-

ний аналіз (економіко-математичного моделю-

вання), системного аналізу економічних явищ, 

графічний метод. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Для проведення кількісної комплексної діаг-

ностики рівня фінансової безпеки підприємств 

машинобудування пропонується підхід, який 

передбачає реалізацію наступних етапів : 

I. Вибір та обґрунтування методу оцінки – 

таксономічного (інтегрального) показника (за 

критерієм встановлюваних еталонів). 

Інтегральний показник застосовується для 

зіставлення багатовимірних об’єктів, які харак-

теризуються великою кількістю ознак. Таксоно-

мічний показник рівня розвитку являє собою си-

нтетичну величину, яка акумулює ознаки, що 

характеризують досліджуване економічне явище 

або процес [8].  

Розрахунок  інтегрального показника фі-

нансової безпеки дозволяє  реалізувати послідо-

вність наступних етапів : 

1) синтезувати у собі весь вплив включе-

них у дослідження сфер, показників і коефіцієн-

тів фінансової  діяльності; 

2) звести проблему оцінки фінансової без-

пеки підприємства до одного кількісного значен-

ня, а також продемонструвати ранг аналізовано-

го об’єкта, що значно полегшує економічну інте-

рпретацію отриманих результатів; 

3) провести кількісний та якісний диспер-

сійний аналіз за результативним показником, а 

саме – визначити  вплив внутрішніх та зовнішніх 

загроз на фінансову безпеку у рамках подальшо-

го дослідження. 

Так, в якості інтегрального методу оцінки 

фінансової безпеки обрано таксономічний аналіз 

(за критерієм встановлюваних еталонів). В осно-

ві розрахунків  – побудова вектора-еталона роз-

витку показників фінансової безпеки, що відо-

mailto:otv4833@gmail.com
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бражає максимальне/мінімальне для кожного 

показника значення.  

II. Визначення еталонних значень та кри-

теріїв для оцінювання показників фінансової 

безпеки підприємства. 

Оцінка фінансової безпеки підприємств 

машинобудування включає наступні етапи [6, 9].  

1. Формування матриці стандартизованих 

значень показників. Для подальших розрахунків 

необхідна процедура стандартизації, що дозволяє 

звести усі одиниці вимірювання у безрозмірні 

величини, тобто вирівняти значення ознаки.  

Найпоширеніший спосіб стандартизації 

даних такий: 

 

(1) 

 

 

де і – порядковий номер  періоду спостереження 

(від 1 до n); j – показник, який характеризує стан 

об’єкта  (від 1 до m);  zij  – нормова-

на/стандартизована ознака показника j для підп-

риємства і; хij   – фактичне значення показника j у 

період і; 
³j

x   – середнє значення показника за 

і-й період. Матриця стандартизованих значень 

показників може бути представлена так:  
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2. Диференціація ознак матриці стан-

дартизованих значень показників. 

У рамках цього етапу  усі ознаки необхід-

но поділити на: 

1) стимулятори – ознаки, які позитивно 

впливають на досліджуваний об’єкт; 

2) дестимулятори – ознаки, які негативно 

впливають/ стримують розвиток досліджуваного 

об’єкта. 

У табл. 1 наведений перелік стимуляторів 

та дестимуляторів розвитку фінансової безпеки 

підприємства.

 
Таблиця 1 

Перелік показників стимуляторів та дестимуляторів фінансової безпеки (на прикладі бюджетної складової)* 

Показник  Стимулятори  (+) Дестимулятори (–) 

Коефіцієнт  оподаткування прибутку   – 

Частка  кредиторської заборгованості за розра-хунками з бю-

джетом у загальному обсязі поточних зобов’язань 
 

– 

 

Коефіцієнт  співвідношення дебіторської та кредиторської за-

боргованості по розрахункам з бюджетом 
+  

Частка  відстрочених податкових активів у сумі прибутку під-

приємства 
 

– 

 

Коефіцієнт  відволікання оборотних активів у дебіторській 

заборгованості з бюджетом 
 

– 

 

* Складено автором 

Розподіл ознак на стимулятори та дести-

мулятори (табл. 1) є основою для побудови век-

тора еталону розвитку (РО ) фінансової безпеки. 

Елементи  цього вектора мають координати 
оі

х  

та формують їх значення таким чином: 

 
 

Побудова еталонної точки показників 

фінансової безпеки на прикладі досліджуваних 

підприємств наведено у табл. 2. 

Встановлення еталонних точок (табл. 2) 

дає змогу визначити необхідні критерії для роз-

рахунку інтегрального показника фінансової 

безпеки. 

3. Визначення відстані кожного об’єкта від 

еталонної точки. Як міра відстані використову-

ється Евклідова відстань: 

, (2) 

де ijz – стандартизоване значення j-го показни-

ка  у періоді i; оjz  – стандартизоване значення 

j-го показника у векторі-еталоні. 

4. Після розрахунку евклідової відстані 

здійснюються розрахунки: 

– середньої відстані між об’єктами (


о
C ): 






 n

i
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C
nо

C
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1 ;  (3) 

– стандартного відхилення ( 0 ): 

n
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 ; (4) 

– максимально можливого відхилення від ета-

лона (
0C ): 
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оо
CоC 


 2 ;  (5) 

– зведеного динамічного показника рівня роз-

витку (
i

d ): 

о
C

iо
C

i
d 

.  (6) 

III. Оцінка фінансової безпеки підприємст-

ва за узагальнюючим частковим таксономічним 

показником рівня розвитку. 

Визначення таксономічного (інтегрально-

го) показника (Ii) фінансової безпеки здійснюєть-

ся за формулою : 

i
d

i
І 1 ,   (7) 

Таксономічний показник (Ii) легко інтерп-

ретується таким чином: його значення, близькі 

до 1, відповідають більшим значенням показни-

ків, що позитивно впливають на рівень фінансо-

вої безпеки, а значення, близькі до 0, – більшим 

значенням показників, що негативно впливають 

на рівень об’єкта дослідження. 

IV. Визначення інтегрального показника 

рівня фінансової безпеки підприємств ( çàãI ) та 

порівняльна динаміка узагальнюючих показників 

діяльності підприємств: 

9
стс

І
фсс

І
іс

І
кс

І
фс

І
бкс

І
сс

I
гс

I
бдс

II заг  , (8) 

де бдсI  – бюджетна складова; гсI  – грошова 

складова; ссI  – страхова складова; бксI  – банків-

ська складова; фсI  – фондова складова; ксI  – 

кредитна складова; ісI  – інвестиційна складова; 

фссI  –  фінансово-технологічна складова; стсI  – 

стратегічна складова. 

В табл. 2 наведена  порівняльна динаміка 

узагальнюючих показників фінансово-

економічної діяльності машинобудівних підпри-

ємств. 
Таблиця 2  

Динаміка інтегрального показника фінансової безпеки підприємств*  

Підприємство Роки  

2010 2011 2012 2013 2014 

ПАТ «Електромашина» 0,72 0,49 0,57 0,54 0,51 

ПАТ «Укрелектромаш» 0,52 0,43 0,57 0,79 0,62 

ПАТ «Укрелектроапарат» 0,70 0,72 0,56 0,78 0,61 

ПАТ «ХЕАЗ» 0,73 0,68 0,47  0,82 0,70 

ПАТ «Смілянський електромеханічний завод» 0,76 0,67 0,51 0,82 0,62 

ПАТ «Електродвигун» 0,83 0,35 0,58 0,60 0,73 

ПАТ «Електромотор» 0,51 0,53 0,43 0,79 0,74 

* Складено автором  

 
Так, виходячи з даних табл. 2, можна зро-

бити такі основні проміжні висновки: постійне 

зростання загального рівня фінансової безпеки за 

2010 -2014 рр. не  спостерігається у жодного з  

досліджуваних підприємств (крім ПАТ «Електро-

машина»), тобто досліджувані   підприємства  

мають нестабільну динаміку інтегрального показ-

ника. Так, максимальне його значення  0,83 в 

2010р. було у  ПАТ «Електродвигун», яке скоро-

тилося до 0,35 в 2011 р. через падіння грошової, 

банківської та кредитної складових фінансової 

безпеки. Аналогічну тенденцію динаміки (падін-

ня) мають показники у 2012 р. через скорочення 

бюджетної та кредитної безпеки  (ПАТ «Укрелек-

тромаш», ПАТ «ХЕАЗ», ПАТ «Смілянський елек-

тромеханічний завод» та ПАТ «Електромотор»). 

Проте, після падіння фінансової безпеки у 

2012 р. усі згадані вище підприємства значно 

підвищили свій рівень інтегрального показника. 

V. Інтерпретація  та аналіз результатів оці-

нки на основі визначення рівня фінансової без-

пеки підприємств за встановленою шкалою інте-

рвалів інтегрального показника. Для цього було 

використано метод групування отриманих даних, 

який передбачає реалізацію таких етапів [9]:  

1) вибір ознаки, що групується.  Ознака, 

що покладена в основу групування – це інтегра-

льний показник, оскільки його значення у пода-

льшому дослідженні буде використано як  інфо-

рмативна база для формування стратегії управ-

ління фінансовою безпекою. 

2) визначення кількості груп інтервалів. 

Кількість груп знаходиться  з допомогою 

формули Стердженсса: 

n = 1 + 3,322LоgN,   (9) 

де  n – чисельність сукупності. 

n = 1 + 3,322Lоg7=4. 

Виходячи з даних табл. 2 (інтегральний рі-

вень фінансової безпеки підприємств машинобу-

дування),  проведено розрахунок розміру рівного 

інтервалу (іінт. показн.) за формулою: 

іінт. показн.  = 
n

IІ minmax           іінт. показн.  = 

4

35,083,0   = 0,12. 
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Таблиця 3  

Інтерпретація значень інтегрального показника фінансової безпеки підприємства* 

Рівень фінансової 

безпеки 

Значення інтегра-

льного показника 

Величина негативного від-

хилення від максимального 

(оптимального) значення 

Ступінь відповідності характеристик  фінан-

сової безпеки максимальним значенням 

Значний рівень  фі-

нансової безпеки 
(0,71 – 0,83] 17-29 % 

Більша частина параметрів фінансової без-

пеки  знаходиться на рівні достатньо висо-

ких значень 

Нормальний  рівень  

фінансової безпеки 
(0,59 – 0,71] 30-41 % 

Більша частина параметрів фінансової без-

пеки  знаходиться на достатньому/ задовіль-

ному рівні 

Незначний рівень  

фінансової безпеки 
(0,59 – 0,47] 42-53 % 

Більша частина характеристик фінансової 

безпеки знаходиться на низькому  рівні 

Кризовий рівень 

фінансової безпеки 
[0,35 – 0,47] 54 -65 % 

Жоден з індикаторів  фінансової безпеки не 

відповідає достатньому рівню 

* Складено автором  

I. Вибір та обґрунтування методу оцінки – таксономічного 

(інтегрального) показника (за критерієм встановлюваних 

еталонів)

III. Оцінка фінансової безпеки підприємства за узагальнюючим частковим 

таксономічним показником рівня розвитку

 

2.1 Формування матриці стандартизованих значень 

показників: 

де і – порядковий номер  періоду спостереження (від 1 до n); j 

– показник, який характеризує стан об’єкта  (від 1 до m);  zij  – 

нормована/стандартизована ознака показника j для 

підприємства і; хij   – фактичне значення показника j у період і;   
– середнє значення показника за і-й період.

IV. Визначення інтегрального показника рівня фінансової безпеки підприємств  

та порівняльна динаміка узагальнюючих показників діяльності підприємств 

(графічне та табличне представлення отриманих результатів, їх аналіз та 

інтерпретація )

II. Визначення еталонних значень та критеріїв для оцінювання 

показників фінансової безпеки підприємства.

 

2.2  Диференціація ознак матриці  показників:

побудова вектора еталону розвитку (РО )  фінансової 

безпеки з  координатами (хО )

V. Інтерпретація  та аналіз результатів оцінки на основі визначення рівня 

фінансової безпеки підприємств за встановленою шкалою інтервалів: 

1. Значний рівень  фінансової безпеки (0,71 – 0,83]

2. Нормальний  рівень  фінансової безпеки (0,59 – 0,71]

3. Незначний рівень  фінансової безпеки (0,59 – 0,47]

4. Кризовий рівень фінансової безпеки [0,35 – 0,47]

__
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2.3 Визначення відстані кожного об’єкта від 

еталонної точки. Як міра відстані використовується 

Евклідова відстань
де – zij  стандартизоване значення j-го 

показника  у періоді i; zоj   – 

стандартизоване значення j-го 

показника у векторі-еталоні.

 

2.4 Здійснення розрахунків відповідних показників:

 середньої відстані між об’єктами  

стандартного відхилення 

максимально можливого відхилення від 

еталона 

зведеного динамічного показника рівня 

розвитку 
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Рис. 1. Схема етапів оцінювання рівня фінансової безпеки* 

* Розроблено автором 
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У таблиці 3 наведено розподіл рівнів фі-

нансової безпеки за отриманими інтервалами 

інтегрального показника розвитку. 

Вищенаведені етапи оцінювання рівня фінан-

сової безпеки можна звести до такої схеми (рис. 1). 

Використовуючи дані табл. 3, здійснено 

розподіл спостережень для досліджуваних 

машинобудівних підприємств за величиною 

інтегрального показника фінансової безпеки 

(рис. 2). 
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(0,71 – 0,83]

Значний рівень  

(0,59 – 0,71]

Нормальний

рівень

(0,47 – 0,59]

Незначний

рівень

[0,35 – 0,47]

Кризовий рівень

величина інтегрованого показника
 

Рис. 2. Розподіл спостережень за величиною інтегрального показника фінансової безпеки  

(для 7 машинобудівних підприємств  України за 2010–2014 рр.).* 
* Складено автором  

 

Виходячи  з рис. 2, отримані значення ін-

тегрального показника за аналізованим періодом 

свідчать: найбільшу питому вагу займають спо-

стереження з незначним рівнем фінансової без-

пеки (31 %), а найменший – майже  з кризовим 

(тільки 11 %). При цьому значний та нормальний 

рівні фінансової безпеки підприємств спостері-

гаються у однаковому відсотку періодів (29 %).  

У цьому аспекті важливою є інформація 

щодо того, які саме підприємства мають окрес-

лені рівні фінансової безпеки. Тільки  ПАТ 

«Електромашина» має стабільно незначний рі-

вень фінансової безпеки. Кризовий  стан спосте-

рігається у ПАТ  «Укрелектромаш» та ПАТ 

«Електродвигун» (2011 р.), а також ПАТ «ХЕАЗ» 

та  ПАТ «Електромотор» (2012 р.). Найбільш 

високий рівень розвитку – значний рівень спо-

стерігався в основному у 2013 р. у підприємств: 

ПАТ «Укрелектромаш», ПАТ «Укрелектроапа-

рат», ПАТ «ХЕАЗ», ПАТ «Смілянський елект-

ромеханічний завод», ПАТ «Електромотор». У 

подальшому динаміка фінансової безпеки цих 

підприємств скорочувалася до нормального рів-

ня, крім ПАТ «Електромотор». 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, інтегральний показник є 

комплексною характеристикою фінансово-

економічної діяльності промислового підприємс-

тва і дозволяє визначити його рівень у рейтингу 

фінансової безпеки. Використання отриманих 

значень цього показника за досліджуваний пері-

од дозволяє у  подальшому  визначити вплив зо-

внішніх та внутрішніх загроз фінансовій безпеці 

кожного з досліджуваних підприємств машино-

будування та сформувати передумови вибору 

стратегії управління. 
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РОЛЬ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 

 
У статті розглядаються особливості та тенденції сучасного розвитку вітчизняного готельного бізне-

су. Окреслено основні проблеми та перспективні напрямки розвитку готельного господарства в регіоні. Прове-

дено аналіз структури сучасної індустрії туризму з визначенням місця і ролі в ній готельного бізнесу, дослі-

джуються генезис та тенденції його розвитку в регіоні та за кордоном. Розглядаються питання розвитку 

готельного бізнесу, дається обґрунтування високого соціально-економічного значення цього виду туристської 

діяльності в регіонах з чітко вираженою курортно-туристською спеціалізацією. 

Ключові слова: туризм, готель, послуга, сервіс, індустрія гостинності, державне регулювання, бізнес. 

 

Постановка проблеми. Сталий розвиток 

ринкових відносин ставить перед суспільством 

завдання пошуку напрямів  створення умов еко-

номічного зростання за рахунок збільшення ви-

робництва конкурентоспроможних товарів і пос-

луг на основі комплексного використання внут-

рішніх ресурсів, у тому числі туристично-

рекреаційного потенціалу. Для майже 40% країн 

туризм – головне джерело доходів, а для близько 

80% країн туризм є одним з п'яти основних дже-

рел доходу [7]. 

Нерозвиненість ринку індустрії гостиннос-

ті в країні, руйнування існуючої інфраструктури, 

відсутність належного фінансування характери-

зують стан галузі як незадовільний. Для вирі-

шення цих проблем гостро постає необхідність 

пошуку ефективних шляхів відновлення і посту-

пального розвитку організацій індустрії гостин-

ності. Ринкові перетворення поставили багато з 

них в складне економічне становище. У галузі 

накопичилася низка проблем: низька якість пос-

луг, слабка інфраструктура, високий ступінь зно-

су основних фондів. 

Готельний бізнес є одним з важливих еле-

ментів сфери послуг, що виконує функції із за-

безпечення громадян країни й іноземних гостей 

житлом, харчуванням, а також різними додатко-

вими послугами. Готельна сфера як складова і 

основоположна частина галузі туризму в сучас-

них умовах є сектором світової економіки, який 

динамічно розвивається, і ефективним джерелом 

валютних надходжень. 

В економічній літературі готельний бізнес 

розглядається стосовно послуг, готельного гос-

подарства як складовий елемент туризму і як вид 

економічної діяльності. Порівнюючи поняття 

«готельна індустрія» і «готельне господарство», 

слід зазначити, що в першому понятті акцент 

робиться на послугах (послугах гостинності), а 

друге поняття характеризує матеріально-

технічну базу для надання цих послуг. 
______________ 

© Папп В.В., д.е.н., доц., професор кафедри туризму і 

рекреації Мукачівський державний університет, 

м.Мукачево, e-mail: papw@rambler.ru 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній і зарубіжній економічній літерату-

рі готельному господарству приділяється значна 

увага як перспективній сфері економіки регіонів 

та країни. Так, організаційно-економічні аспекти 

розвитку готельного бізнесу та його вплив на 

туристичну сферу досліджували Д.А. Корнєва 

[1], М.П. Мальська [2], Г.Б. Мунін [3], 

Л.В. Овчаренко [4], В.М. Тупкало [5] та ін. Про-

те, низка проблем функціонування готельних 

комплексів в кризових економічних умовах за-

лишається невирішеною. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 

полягає в тому, щоб на основі аналізу діяльності 

готельного господарства регіону виявити основні 

закономірності його розвитку, труднощі і проти-

річчя, з якими цей бізнес стикається при адапта-

ції до сучасних економічних умов. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Готельний бізнес є одним з ключових елеме-

нтів сучасного підприємництва, особливо зна-

чущим у контексті розширення територіальних 

рамок ділових, політичних, наукових комуніка-

цій; розвитку спорту та туризму, а також підви-

щення якості життя населення. Готельний бізнес, 

як у вітчизняній, так і світовій практиці – перс-

пективна сфера підприємницької діяльності, яка 

зосереджує в собі значний потенціал для розвит-

ку як на регіональному, державному, так і на мі-

жнародному рівнях та здатна приносити стійкий 

доход. 

Розвиток готельного бізнесу забезпечуєть-

ся набором ефективних стратегічних і тактичних 

заходів, орієнтованих на сформовану кон'юнкту-

ру окремих сегментів ринку. При цьому страте-

гічні заходи є домінуючим фактором у плану-

ванні діяльності підприємницьких структур , 

особливо тих, діяльність яких супроводжує ви-

сокий рівень нововведень, висока ризиковість, 

значна потреба в адаптації до змін ринкового 

середовища. 

Серед головних тенденцій сучасного роз-

витку індустрії гостинності можна виділити: 

- поглиблення спеціалізації і диверсифі-

кації готельних послуг; 

mailto:papw@rambler.ru
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- створення значних за розмірами корпо-

ративних форм – готельних мереж, які стають 

транснаціональними компаніями; 

- широке використання в індустрії гос-

тинності інформаційних систем управління, тех-

нологічного забезпечення, маркетингу; 

- інтеграція капіталу готельних підпри-

ємств з капіталом фінансових, страхових, будіве-

льних, транспортних та інших сфер економіки; 

- використання наукового менеджменту 

в організації та управлінні готельним бізнесом; 

- розвиток мережі невеликих готельних 

підприємств, орієнтованих на конкретний сег-

мент ринку. 

У сучасній структурі готельних підпри-

ємств поряд з типовими повносервісними готе-

лями активно розвиваються спеціалізовані закла-

ди розміщення, орієнтовані на обслуговування 

певного сегмента туристичного ринку. Спеціалі-

зовані підприємства, згідно з профілем виробни-

чої діяльності, орієнтуються на обслуговування 

певної категорії гостей, формують вузький пере-

лік послуг, наприклад, орієнтований на клієнтів, 

що беруть участь у конференціях, конгресах, 

проводять активний відпочинок та ін. Головне 

завдання спеціалізованих підприємств полягає у 

створенні максимального задоволення і комфор-

ту під час відпочинку. 

Важливим напрямом оптимізації технологіч-

ного процесу в готельному бізнесі є диверсифікація 

виробництва, що пов'язано з розширенням виробни-

чих можливостей готельного підприємства за раху-

нок раціонального використання ресурсів.  

Аналіз загального стану і лідируючих по-

зицій показав, що в світі налічується близько 300 

тис. готелів різного рівня (з номерним фондом 11 

млн. од.), найбільша концентрація яких припадає 

на Європу і Північну Америку. При цьому у світі 

сформовано понад 300 готельних мереж, що ви-

йшли за рамки національних кордонів. На їхню 

частку припадає понад 7 млн. номерів (більше 

50% готельних номерів у світі). Кількість номе-

рів зростає у світі щорічно на 10–15%. На кожен 

готельний номер припадає приблизно один пра-

цівник. Понад 4 млн осіб працюють в готельній 

індустрії США. Вирішальними при визначенні 

прибутковості готелю є показники рівня заван-

таження і тарифної вартості одного дня прожи-

вання. Середнє завантаження готелів світу ста-

новить 67,7%, середній доход на номер –  

84,4 дол. США [7]. 

Розвитку національного готельного госпо-

дарства, особливо через підключення його до між-

народного готельного бізнесу, надається величезне 

значення в багатьох країнах світу, оскільки це гос-

подарство відіграє важливу роль у забезпеченні 

зайнятості місцевого населення, здійснюючи пози-

тивний вплив на інші сектори національної еконо-

міки. У багатьох країнах готельний бізнес є важли-

вим джерелом валютних надходжень до державно-

го бюджету. Крім того, його активність в окремо 

взятій країні сприяє її доступу до міжнародного 

інвестиційного капіталу і більш глибокої інтеграції 

у світову економіку. 

Однією з головних передумов розвитку го-

тельного бізнесу є створення сприятливого інве-

стиційного клімату та пошук джерел фінансу-

вання для будівництва нових і реконструкції вже 

діючих підприємств. Планомірний і повноцінний 

розвиток неможливий без значних інвестицій в 

діяльність цієї сфери. 

В інфраструктурі туризму одне з центра-

льних місць займають готелі та аналогічні засоби 

розміщевання. На території Закарпатської облас-

ті у 2014р. функціонувало 229 таких підпри-

ємств, створених юридичними особами та фізич-

ними особами-підприємцями, у т.ч. 153 готелі, 63 

туристичні бази, гірські притулки, студентські 

табори, 10 мотелів, 2 хостели, 1 гуртожиток для 

приїжджих. Згідно з функціональною структу-

рою підприємств, як і раніше, найбільш пошире-

ними є готелі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість готелів та аналогічних засобів розміщення по Україні та Західному регіону у 2014 році, (од) [6] 

Регіони Усього 

У тому числі 

готелі мотелі хостели кемпінги 
агро-

готелі 

гуртожитки 

для приїж-

джих 

Туристські ба-

зи, гірські при-

тулки, студент-

ські табори 

Україна 2644 1523 138 28 11 – 116 828 

Закарпатська 229 153 10 2 – – 1 63 

Волинська 64 30 4 – 1 – 1 28 

Івано-Франківська 212 99 11 1 1 – 1 99 

Львівська 273 158 42 9 – – 4 60 

Рівненська 50 34 6 – – – – 10 

Тернопільська 58 39 2 – – – 1 16 

Чернівецька 91 58 6 – – – – 27 
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У 2014 р. у загальному потенціалі готелів 

та аналогічних засобів розміщування налічувало-

ся 4744 номери, найбільшу частку з них (51,7%) 

становили номери першої категорії, номери ви-

щої категорії становили 16,4% від загального 

номерного фонду (табл. 2). 
Таблиця 2 

Основні показники роботи готелів та аналогічних засобів розміщення у Закарпатській області (осіб) [6] 

Показники 
роки 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість готелів та аналогічних засобів 

розміщення, од 
39 38 67 159 151 228 229 

у них номерів, од 1395 1462 2512 3351 2983 4828 4744 

одноразова місткість, місць 2839 3152 5380 6936 6120 9693 10160 

Обслуговано приїжджих, тис. осіб 84,3 99,2 101,5 131,7 140,7 172,7 142,5 

у т.ч. іноземців 9,2 34,5 17,5 22,3 26,2 23,2 10,0 

Коефіцієнт використання місткості готелів та аналогічних засобів роз-

міщення 
0,19 0,34 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 

 

Протягом 2014 р. послугами готелів та 

аналогічних засобів розміщення скористалися 

142,5 тис. подорожуючих, що на 17,5% мен-

ше, ніж у попередньому році. Із них 132,5 тис. 

осіб – громадяни України, 10,0 тис. – інозем-

ці. Найбільше приїжджих зупинялося у містах 

Ужгород – 35,9 тис. осіб або 25,2%, Мукачево 

– 18,7 тис. осіб або 13,1%, Свалявському ра-

йоні – 12,7 тис. осіб або 8,9%, Мукачівському 

районі – 10,7 тис. осіб або 7,5%. Готелями об-

служено 87,3% від загальної кількості розмі-

щених приїжджих в області, туристичними 

базами, гірськими притулками, студентськими 

таборами – 8,8%, мотелями – 3,3%, хостелами 

– 0,5% та гуртожитками для приїжджих – 

0,1% (табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Кількість обслужених приїжджих у готелях та аналогічних за типами засобах розміщення   

по містах та районах Закарпатської області у 2014 році, (осіб) [6] 

Райони 

Розміщено 

осіб, 

усього 

У тому числі 

у
 г

о
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е
л

я
х
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По області 142466 124283 4734 779 – – 142 12528 

м.Ужгород 35921 35413 349 159 – – – – 

м.Берегово 5296 5206 90 – – – – – 

м.Мукачево 18697 18542 – – – – 142 13 

м.Хуст 5233 4226 – 620 – – – 387 

м.Чоп 379 379 – – – – – – 

Берегівський 936 936 – – – – – – 

Великоберезнянський 2687 1130 – – – – – 1557 

Виноградівський 6684 6684 – – – – – – 

Воловецький 7082 6344 738 – – – – – 

Іршавський 575 575 – – – – – – 

Міжгірський 10383 8769 221 – – – – 1393 

Мукачівський 10726 10726 – – – – – – 

Перечинський 2499 315 652 – – – – 1532 

Рахівський 7697 2915 280 – – – – 4502 

Свалявський 12657 9222 697 – – – – 2738 

Тячівський 2039 1633 – – – – – 406 

Ужгородський 8446 6739 1707 – – – – – 

Хустський 4529 4529 – – – – – – 
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Загальна сума доходів готелів та аналогіч-

них засобів розміщування у 2014р. становила 

113,1 млн.грн., що на 9,8% більше, ніж у попере-

дньому році, з них 95,3 млн грн – доход від на-

дання послуг власне готелів. Від основної діяль-

ності (продажу номерів) отримано 40,0% дохо-

дів, 14,9% – від надання додаткових послуг 

(табл. 4). 
Таблиця 4 

Доходи від послуг, наданих готелями та аналогічними засобами розміщення  

у Закарпатській області у 2014 році (тис.грн) [6] 

 

Доходи від 

наданих послуг 

(без ПДВ, акцизів 

і аналогічних 

платежів), усього 

з них 

від продажу 

номерів 

від 

реалізації 

путівок 

від додаткових 

послуг, що не 

входять у 

вартість путівки 

Готелі та аналогічні засоби розміщення 113063,5 44065,4 4666,8 16874,3 

з них 

готелі 95289,1 36417,8 3156,1 14545,2 

мотелі 2210,0 – – – 

хостели 229,0 – – – 

кемпінги – – – – 

агроготелі – – – – 

гуртожитки для  приїжджих 137,3 137,3 – – 

туристичні бази, гірські притулки, студентські літні табори 15198,1 7510,3 1510,7 2329,1 

 
Багато країн працюють над поліпшенням 

умов роботи готельного ринку, а розвиток готе-

льного сектора залежить від законів, які регулю-

ють цю сферу Реформи і закони в країнах ЄС 

спрямовані насамперед на зниження податків, які 

повинні сплачувати власники готелів та інших 

засобів розміщення. У Європі спостерігається 

тенденція зниження ПДВ для готелів. Напри-

клад, у Болгарії – 9%, на Кіпрі – 15%, в Латвії – 

12% , Німеччині – 7%, Польщі – 8%, а в Україні 

на теперішній час – 20%, плюс туристичний збір 

у розмірі 0,5 – 1% (табл. 5).  
Таблиця 5 

Розміри ставок ПДВ для готелів в Україні та зарубіжних країнах [7] 

Країна Ставка ПДВ для готелів 

Німеччина 7% 

Польша 8% 

Болгарія 9% 

Латвія 12% 

Кіпр 15% 

Україна 20% 

 

Необхідно наголосити на наступних домі-

нуючих глобальних тенденціях, які здійснюють 

значний вплив на готельне господарство: 

1. Зміни в розстановці сил у світовій еко-

номіці. В міру того, як «центр ваги» світової 

економіки зміщується із Заходу на Схід, кіль-

кість туристів, що приїжджають з країн з еконо-

мікою, що розвивається, буде, на думку експер-

тів, зростати. Готелям доведеться надавати пос-

луги клієнтам, що презентують країни з різною 

культурою. У міру збільшення чисельності насе-

лення старшого за 60 років і зростання купівель-

ної спроможності цих людей, готелі повинні бу-

дуть враховувати потреби цієї групи населення 

при розробці своєї пропозиції послуг. 

2. Демографічні показники і соціальні змі-

ни. Старіння населення західного світу, соціальні 

зміни і відсутність зростання середніх показни-

ків прибутковості у всіх розвинених країнах – всі 

ці фактори різним чином вплинуть на стан готе-

льного сектора. 

3. Досягнення в галузі розвитку техноло-

гій. Нові технології стануть наслідком розвитку 

соціальних мережевих сервісів, послуг мобільно-

го зв'язку, аналітичних даних і хмарних техно-

логій. 

4. Прискорені темпи урбанізації. Існуючі 

сьогодні темпи урбанізації носять нестійкий ха-

рактер. Відзначається зрушення в пріоритетах 

людей – на перше місце поступово виходить не 
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місце роботи як першочерговий вибір, а якість 

життя. 

5. Сталий розвиток, зміна клімату і обме-

женість природних ресурсів. Масштаби викорис-

тання природних ресурсів і рівень викидів у на-

вколишнє середовище здійснюють руйнівну дію. 

У зв'язку з цим, готелям доведеться шукати спо-

соби зменшення впливу на навколишнє середо-

вище або адаптації до нових умов. 

Перераховані вище домінуючі глобальні 

тенденції спричинюють можливі наслідки для 

готельного сектора, впливаючи на такі ключові 

аспекти його функціонування, як клієнти, рівень 

конкуренції, бізнес-модель і технології. У відпо-

відь на зміни в демографічній структурі клієнт-

ської бази повинна змінюватися і пропозиція по-

слуг готельного бізнесу. 

Незважаючи на наявну позитивну динамі-

ку, сучасний готельний бізнес має низку про-

блем: 

- дефіцит якості обслуговування і сервісу 

(за застарілими радянськими стандар-

тами, що не відповідає світовим нор-

мам); 

- територіальна непропорційність; 

- брак кваліфікованих кадрів, що є одні-

єю з підстав неефективної організації 

праці та низького рівня сервісу; 

- неготовність до формування і розвитку 

готельних комплексів; 

- відсутність мотивації до підвищення 

ефективності функціонування готелів 

та ін. 

Із запропонованого переліку проблем розви-

тку готельного бізнесу видно, що причини і прояви 

згаданих тенденцій виникають на різних рівнях 

господарювання: макро-, мезо- і мікрорівні.  

Дослідження специфіки функціонування 

міжнародного готельного бізнесу дозволило ви-

явити напрями розвитку підприємницьких струк-

тур цієї сфери, реалізація яких забезпечила пос-

тупальний розвиток готельного бізнесу за кордо-

ном і використання яких є доцільним у вітчизня-

ній практиці: 

1) централізація управління: єдиний центр 

бронювання і доведення повсякденної інформації 

до місць виконання дозволяє забезпечити стабі-

льне завантаження готелю, формування якісної 

готельної послуги, активізацію всіх господарсь-

ко-експлуатаційних служб, удосконалення про-

фесіоналізму і постійний моніторинг персоналу 

готелів; 

2) інтеграція готельного бізнесу з іншими 

галузями обслуговування: індустрією громадсь-

кого харчування (підприємствами ресторанного 

сервісу), розважальними, спортивними і терито-

ріально-виробничими комплексами в рамках 

вдосконалення надання готельних послуг, захо-

дів уніфікації території закладу; 

3) диверсифікація: готелі повинні залучати 

не тільки заможні верстви населення, але й сере-

дні і нижчі соціальні верстви суспільства, напра-

вленість на системність і масовість завантаження 

номерного фонду; 

4) поглиблення спеціалізації готелів: об-

слуговування категорій клієнтів з певною метою 

приїзду, що призводить до полегшення роботи 

служби маркетингу, готельного менеджменту за 

допомоги обробки чіткого сегмента ринку, а та-

кож до максимального задоволення певного спе-

ктру потреб (диверсифікація всередині сегментів 

готельної індустрії); 

5) глобалізація готельного бізнесу: об'єд-

нання кількох готелів в консорціуми (рідше – 

встановлення корпоративних зв'язків світових 

готельних мереж, злиття, поглинання) для опти-

мізації діяльності в умовах сучасних конкурент-

них відносин готельєрів зарубіжного готельного 

господарства; 

6) тотальне впровадження інноваційних 

інформаційних технологій, експертних систем в 

операційне управління та навчання персоналу 

готелів, формування фінансової звітності, побу-

дову оперативної системи бронювання номерів і 

т.д. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Держава як основний регулятор по-

винна сформувати дійовий структурний меха-

нізм і нормативну базу для забезпечення необ-

хідних системних умов для формування ресурс-

ної бази, спрямованих на забезпечення сталого 

розвитку ринку готельних послуг. Головним орі-

єнтиром для забезпечення необхідних умов має 

стати визначення оптимального набору основних 

індикаторів, стійких пріоритетів готельної галузі 

в рамках стабільного розвитку вітчизняного ту-

ризму  з метою підвищення конкурентоспромо-

жності національної економіки, а також визна-

чення стратегії і поточних дій щодо обраних 

критеріїв. Готельний бізнес як галузь сфери об-

слуговування за умови динамічного розвитку 

здатний приносити значний прибуток. Існуючі 

програми розвитку готельної галузі як на держа-

вному, так і на регіональних рівнях, в основному 

є рамковими, що не враховують всієї складної 

системи взаємовідносин у готельному бізнесі. 

Готельний бізнес, будучи частиною туристично-

го бізнесу та складно структурованою системою, 

що включає в себе різних учасників, взаємодія 

яких формує сукупність різноманітних фінансо-

во-господарських відносин різного рівня і на-

прямів, потребує обгрунтованого і системного 

управління на державному рівні. Тільки при до-

триманні цієї умови вітчизняна готельна індуст-

рія зможе реалізувати свій значний потенціал 

розвитку. 

В подальшому доцільним є дослідження 

менеджменту готельної індустрії як важливого 

чинника розвитку цієї сфери. 
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У статті запропоновано організаційно-економічний механізм управління внутрішніми ризиками взаємо-

дії корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, що включає систему управління внутрішні-

ми ризиками взаємодії корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, розробку стратегії 

управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації, розробку механізмів оперативного управління ризиками 

корпорації, побудову системи моніторингу процесу управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації. 

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, корпорація, система управління внутрішніми ризиками, 

стратегія управління внутрішніми ризиками. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення ста-

лого розвитку економіки не- можливе без ефек-

тивного управління корпораціями, у той час як 

ефективний розвиток корпорацій неможливий 

без розробки та побудови систем та механізмів 

управління ризиками сучасних корпорацій. Ак-

туальність окресленої проблеми та практичне 

значення вплинули на вибір теми наукового дос-

лідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню сучасних проблем управління ри-

зиками присвячені публікації відомих науковців: 

В.В. Вітлінського, Н.М. Внукової, О.Є. Кузьміна, 

В.В. Лук’янової та інших. Проте, незважаючи на 

наявність наукових публікацій у цій галузі, пи-

тання побудови системи управління внутрішніми 

ризиками взаємодії корпорації промислових під-

приємств залізничного транспорту недостатньо 

досліджені та потребують подальших наукових 

досліджень. 

Формулювання цілей статті. На підставі 

дослідження існуючих сучасних публікацій та 

власних наукових досліджень автора запропону-

вати систему управління внутрішніми ризиками 

взаємодії корпорації промислових підприємств 

залізничного транспорту, що включає: організа-

ційно-економічний механізм управління внутрі-

шніми ризиками взаємодії створюваної корпора-

ції, розробку стратегії управління внутрішніми 

ризиками взаємодії корпорації, розробку механі-

змів оперативного управління ризиками корпо-

рації, побудову системи моніторингу процесу 

управління внутрішніми ризиками взаємодії кор-

порації. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними міжнародної статистики, корпорації та 

їх дочірні підприємства, що мають добре розроб-

лені програми з управління ризиками, які підтри-

муються керівниками вищої ланки, значно менше 

страждають від великих втрат і рідше виходять з 

бізнесу в результаті кризових ситуацій [1, c. 8]. 

Сьогодні в світі все більшого поширення 

набуває інтегрований підхід до управління ризи-

ками, коли управління здійснюється для всього 

спектру загроз бізнесу на основі уніфікованих 

методик і алгоритмів [2, c. 45]. 

У ефективній системі управління ризиками 

стратегічне управління ними має бути централі-

зовано. Оперативне управління ризиками необ-

хідно здійснювати в місці їх виникнення. Напри-

клад, при централізації управління фінансовими 

потоками або процесами забезпечення сирови-

ною і матеріалами оперативне управління вини-

каючими ризиками логічно здійснювати у відпо-

відних підрозділах центрального офісу компанії. 

При цьому оперативне управління операційними 

ризиками має здійснюватися на підприємствах, 

де виникають, наприклад, виробничі або еколо-

гічні ризики [3, c. 62].  

Дуже важливо, щоб діяльність з управлін-

ня ризиками поширювалася за межі центральних 

офісів – на підприємства. Інакше система управ-

ління ризиками (принаймні щодо операційних 

ризиків) буде зводитися до підтримки процесу 

страхування та надання інформації про збитки. У 

виробничих компаніях, де величезний вплив на 

бізнес здійснює успішна стратегія управління 

операційними ризиками, прийнято говорити про 

систему управління операційними ризиками (або 

систему запобігання позапланових втрат)  як ча-

стини загальної системи з управління ризиками. 

Для вітчизняної практики підхід, при яко-

му система страхування поступово еволюціонує 

в систему ризик-менеджменту, найбільш виправ-

даний. З появою такої системи корпораціям вда-

лося у кілька разів знизити витрати на страху-

вання за рахунок відмови від страхування неак-

mailto:posokhov7@gmail.com
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туальних ризиків і грамотного визначення лімітів 

зі страхування актуальних ризиків [4, c.175]. 

З розвитком корпорації розвивається і сис-

тема управління ризиками, яка все більше відпо-

відає міжнародній практиці. На практиці можна 

виділити три основні сфери діяльності фахівців з 

управління ризиками: 

- управління корпоративними ризиками; 

- управління проектними ризиками; 

- підтримка корпоративних процедур вза-

ємодії із зовнішніми агентами (фінансовими та 

страховими ринками, державними контролюю-

чими органами, тобто комунікативна функція). 

З огляду на особливості функціонування 

корпорації промислових підприємств залізнич-

ного транспорту та з метою забезпечення ефек-

тивності управління ризиками автором запропо-

новано наступний організаційно-економічний 

механізм управління внутрішніми ризиками вза-

ємодії створюваної корпорації (рис. 1). 

Управління внутрішніми ризиками взає-

модії корпорації промислових підприємств заліз-

ничного транспорту зосереджено у департаменті 

управління ризиками, який підпорядковується 

безпосередньо генеральному директору корпо-

рації та будується на основі орієнтації на напря-

ми господарської діяльності. З огляду на запро-

поновану організаційну структуру створюваної 

корпорації промислових підприємств залізнич-

ного транспорту планується до складу департа-

менту управління ризиками включити такі стру-

ктурні підрозділи ризик-менеджменту: 

- ризик-менеджмент бізнесу «Вагони»;  

- ризик-менеджмент бізнесу «Локомоти-

ви»; 

- ризик-менеджмент бізнесу «Машино-

будування»; 

- ризик-менеджмент бізнесу «Електро-

механіка й електротехніка»; 

- ризик-менеджмент бізнесу «Виробниц-

тво комплектуючих і запасних частин». 

На департамент управління ризиками кор-

порації з боку її генерального директора покла-

дено завдання з виявлення й аналізу внутрішніх 

ризиків взаємодії та ризиків, існуючих у кожного 

учасника корпорації, на рівні топ-менеджменту, 

а також визначення ступеня їх синергії та впливу 

на функціонування корпорації у цілому. У відпо-

відності до поставленого завдання департамент 

управління ризиками виконує ідентифікацію ри-

зиків, оцінку та побудову ризик-портфеля, кіль-

кісне вимірювання ризиків і їх консолідацію за 

видами господарської діяльності та розробляє 

стратегію управління ризиками внутрішньо кор-

поративної взаємодії.  

Процес розробки стратегії управління вну-

трішніми ризиками взаємодії корпорації промис-

лових підприємств залізничного транспорту на-

ведено на рис. 2 [5, c. 373–393]. 

Процес розробки стратегії управління вну-

трішніми ризиками взаємодії починається з ви-

значення цільових параметрів управління даним 

видом ризиків, до яких можна віднести мініміза-

цію негативного впливу внутрішніх ризиків вза-

ємодії як на створювану корпорацію в цілому, 

так і на окремих її учасників. 

На наступному етапі відповідно до встано-

влених цільових параметрів управління ризика-

ми визначаються характеристики внутрішньо 

корпоративної взаємодії. Внутрішньо корпорати-

вна взаємодія учасників корпорації промислових 

підприємств залізничного транспорту має такі 

характеристики: обсяги внутрішньо корпоратив-

них поставок продукції та їх терміни, своєчас-

ність сплати за поставлену продукцію, обсяги 

внутрішньо корпоративних взаєморозрахунків 

тощо. 

У подальшому визначаються методи, що 

планується застосовувати для управління внут-

рішніми ризиками взаємодії та їх можливих ком-

бінацій. 

Серед таких методів доцільно виділити 

методи уникнення ризиків та методи зниження 

ризиків. Якщо приймається рішення про уник-

нення ризиків, то від керівництва корпорації ви-

магається прийняття тільки не пов’язаних з ри-

зиком рішень. 

У разі прийняття рішення про допущення 

ризиків від керівництва корпорації вимагається 

ухвалення рішень щодо зменшення впливу вияв-

лених ризиків до прийнятного рівня за допомоги 

методів ухилення від ризику, локалізації ризику, 

розподілення ризику та його компенсації. 

Оцінку функціональності й ефективності 

розробленої стратегії управління внутрішніми 

ризиками взаємодії планується виконувати пере-

віркою відповідності фактично отриманих ре-

зультатів внутрішньо корпоративної взаємодії із 

встановленими у відповідності до цільових па-

раметрів управління ризиками. Якщо фактично 

отримані результати внутрішньо корпоративної 

взаємодії відповідають цільовим параметрам 

управління ризиками, то приймається рішення 

про ухвалення стратегічного плану виконання 

цільових параметрів управління внутрішніми 

ризиками взаємодії та затверджується стратегія 

управління ними. У разі виявлення невідповідно-

сті фактично отриманих результатів внутрішньо 

корпоративної взаємодії цільовим параметрам 

управління ризиками виконується перегляд хара-

ктеристик внутрішньо корпоративної взаємодії 

щодо забезпечення цільових параметрів управ-

ління ризиками. При цьому цільові параметри 

управління внутрішніми ризиками взаємодії пе-

регляду не підлягають. 

Розроблена стратегія управління внутріш-

німи ризиками взаємодії корпорації промислових 

підприємств залізничного транспорту передаєть-

ся каналами інформаційної взаємодії до відділів 

управління ризиками учасників корпорації, які 
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підпорядковуються департаменту управління 

ризиками корпорації у цілому та будуються на 

основі орієнтації на функціональні сфери діяль-

ності. У відповідності до організаційних струк-

тур учасників корпорації до складу відділів 

управління ризиками можуть входити: 

- ризик-менеджер з виробництва; 

- ризик-менеджер з маркетингу; 

- ризик-менеджер з фінансів; 

- ризик-менеджер з кадрової політики; 

- ризик-менеджер з ІТ технологій; 

- ризик-менеджер з матеріально-

технічного забезпечення. 

 

Генеральний директор корпорації

Виявлення й аналіз внутрішніх ризиків взаємодії та ризиків, існуючих у 

кожного учасника корпорації, на рівні топ-менеджменту, а також визначення 

ступеня їх синергії та впливу на функціонування корпорації у цілому
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Побудова системи моніторингу процесу управління внутрішніми ризиками взаємодії

 
Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації 

промислових підприємств залізничного транспорту* 
* Розроблено автором 
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Розробка стратегії управління внутрішніми ризиками взаємодії

Визначення цільових параметрів управління внутрішніми ризиками взаємодії

Визначення характеристик внутрішньо корпоративної взаємодії щодо забезпечення цільових 

параметрів управління ризиками
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Рис. 2. Процес розробки стратегії управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації промислових 

підприємств залізничного транспорту* 

* Розроблено автором 

 

На відділи управління ризиками учас-

ників корпорації з боку департаменту управ-

ління ризиками покладено завдання з впро-

вадження системи запобігання позапланових 

втрат на рівні кожного учасника  

корпорації. 

Відділи управління ризиками учасників 

корпорації на основі ідентифікації ризиків, 

оцінки та побудови ризик-портфеля, кількіс-

ного вимірювання ризиків і їх консолідації 

розробляють механізми оперативного управ-

ління ризиками. Процес розробки механізмів 

оперативного управління ризиками наведено 

на рис. 3. 

Механізми оперативного управління ризи-

ками учасників корпорації розроблюються у від-

повідності до завдання з запобігання позаплано-

вих втрат. Їх побудова починається з визначення 

цільових параметрів мінімізації позапланових 

втрат та визначення характеристик функціону-

вання учасників корпорації щодо забезпечення 

цільових параметрів запобігання позапланових 

втрат. Визначення цих характеристик потребує 

чітко розробленого плану випуску продукції з 

диспетчеризацією процесів матеріально-

технічного забезпечення у відповідності до пла-

ну, обґрунтованого фінансового плану у відпові-

дності до плану випуску продукції тощо. 
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Розробка механізмів оперативного управління ризиками

Визначення цільових параметрів мінімізації позапланових втрат

Визначення характеристик функціонування учасників корпорації щодо забезпечення цільових 

параметрів запобігання позапланових втрат

Визначення, аналіз і кількісна оцінка ризиків учасників корпорації та оцінка ступеня їх синергії з 

ризиками внутрішньо корпоративної взаємодії

Виявлення й оцінка позапланових втрат, що обґрунтовані проявів впливу ризиків на діяльність 

учасників корпорації та їх синергією з ризиками внутрішньо корпоративної взаємодії

Перевірка відповідності фактично отриманих позапланових втрат з цільовими параметрами їх 

мінімізації

Фактично отримані позапланові втрати 

відповідають цільовим параметрам їх 

мінімізації

Фактично отримані позапланові втрати не 

відповідають цільовим параметрам їх 

мінімізації

Побудова системи взаємодії структурних підрозділів учасників корпорації, які є елементами 

процесу управління ризиками

Ухвалення оперативних механізмів запобігання або мінімізації позапланових втрат учасників 

корпорації при управлінні ризиками

Затвердження механізмів оперативного управління ризиками учасників корпорації

 

Рис. 3. Процес розробки механізмів оперативного управління ризиками учасників корпорації* 

* Розроблено автором 

На наступному етапі будується система 

взаємодії структурних підрозділів учасників ко-

рпорації, які є елементами процесу управління 

ризиками. 

Це передбачає призначення відповідальних 

ризик-менеджерів у розрізі функціональних сфер 

діяльності, побудову каналів інформаційної взає-

модії між структурними підрозділами учасників 

корпорації та відповідними відділами управління 

ризиками, визначення складу, структури та змісту 

інформації, що передається від структурних під-

розділів учасників корпорації та відповідними від-

ділами управління ризиками, а також вибір спосо-

бів оприлюднення прийнятих управлінських рі-

шень щодо управління ризиками. 

У подальшому виконується виявлення, 

аналіз і кількісна оцінка ризиків учасників кор-

порації та оцінка ступеня їх синергії з внутріш-

німи ризиками взаємодії. Отримані дані також 

оцінюються за сумою позапланових втрат, що 

були отримані внаслідок прояву негативного 

впливу ризиків на діяльність учасників корпора-

ції та їх синергії з впливом внутрішніх ризиків 

взаємодії. 

Функціональність та ефективність розроб-

лених механізмів оперативного управління ризи-

ками учасників корпорації виконується перевір-

кою відповідності фактично отриманих позапла-

нових втрат з цільовими параметрами їх мінімі-

зації. Якщо фактично отримані позапланові втра-

ти відповідають цільовим параметрам їх мінімі-

зації, то приймається рішення про ухвалення 

оперативних механізмів запобігання або мінімі-

зації позапланових витрат учасників корпорації 

при управлінні ризиками та затверджується ме-

ханізм оперативного управління ризиками учас-

ників корпорації.  

У разі виявлення невідповідності фактично 

отриманих позапланових втрат цільовим параме-

трам їх мінімізації виконується перегляд харак-
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теристик функціонування учасників корпорації 

щодо забезпечення цільових параметрів запобі-

гання позапланових втрат. При цьому цільові 

параметри мінімізації позапланових втрат перег-

ляду не підлягають. Діяльність відділів управ-

ління ризиками учасників корпорації забезпечена 

каналами інформаційної взаємодії з департамен-

том управління ризиками корпорації у цілому та 

підлягає комплексному контролю з боку депар-

таменту управління ризиками. 

У свою чергу діяльність департаменту 

управління ризиками забезпечена системою зво-

ротного інформаційного зв’язку з генеральним 

директором корпорації та підлягає постійному 

комплексному контролю з боку генерального 

директора з використанням системи моніторингу 

процесу управління внутрішніми ризиками взає-

модії.  

Підхід до побудови системи моніторингу 

процесу управління внутрішніми ризиками взає-

модії наведено на рис. 4. 

Для забезпечення ефективності функціо-

нування системи моніторингу процесу управлін-

ня внутрішніми ризиками взаємодії корпорації 

промислових підприємств залізничного транспо-

рту повинна складатися, на нашу думку, з насту-

пних підсистем: 

- методологічного і наукового забезпечен-

ня. В рамках цієї підсистеми виконується розро-

бка заходів з моніторингу процесу управління 

ризиками та їх методичне забезпечення (опис 

застосовуваних процедур); 

- метрологічного і математичного забезпе-

чення. В рамках цієї підсистеми виконуються 

встановлення цільових параметрів управління 

ризиками, вимірювання рівнів ризиків та обробка 

отриманих в процесі моніторингу даних; 

- інформаційного і програмного забезпе-

чення. В рамках цієї підсистеми виконуються 

визначення необхідних програмних продуктів 

для проведення моніторингу управління ризика-

ми, пошук найоптимальніших з точки зору фун-

кціональності програмних продуктів або їх роз-

робка у разі відсутності, визначення складу, пе-

ріодичності надходження та структури первинної 

інформації, розбудова системи електронного до-

кументообігу; 

- організаційного і технічного забезпечен-

ня. В рамках цієї підсистеми виконуються розро-

бка робочої структури управління ризиками, по-

шук і впровадження необхідних технічних засо-

бів, забезпечення взаємодії між складовими еле-

ментами робочої структури, розподіл функціона-

льних обов’язків з моніторингу ризиків між уча-

сниками процесу; 

- кадрового і правового забезпечення. В 

рамках цієї підсистеми виконуються підбір ква-

ліфікованого персоналу з необхідними профе-

сійними знаннями і навичками з управління ри-

зиками, організація навчання та підвищення ква-

ліфікації працівників з управління ризиками, 

юридичне супроводження процесу моніторингу 

управління ризиками. 

Для забезпечення функціональності й ефе-

ктивності процесу моніторингу управління внут-

рішніми ризиками взаємодії виконується форму-

вання плану перевірок системи управління ризи-

ками. Для цього визначаються цільові параметри 

перевірок, встановлюється періодичність їх про-

ведення та розбудова каналів передачі інформа-

ції. 

До цільових параметрів перевірок, на дум-

ку автора, доцільно віднести: 

- ефективність комунікацій всередині кор-

порації між її учасниками та всередині учасників 

між структурними підрозділами; 

- ефективність витрачання коштів на захо-

ди, що пов’язані з мінімізацією ризиків; 

- ефективність механізмів реагування на 

кризову ситуацію; 

- ефективність плану забезпечення безпе-

рервності бізнесу корпорації; 

- ефективність процедур роботи з ключо-

вими ризиками. 

Автор вважає, що періодичність проведен-

ня перевірок залежить від типу виявленого ризи-

ку та у звичайних ситуаціях повинна відповідати 

наступним нормам. Для щойно виявлених ризи-

ків, якщо їх було віднесено до розряду ключо-

вих, періодичність виконання перевірки має ста-

новити один квартал; для всіх інших щойно ви-

явлених ризиків періодичність перевірки дорів-

нює піврічному терміну. Для вже мінімізованих 

ризиків, якщо їх було віднесено до розряду клю-

чових, періодичність виконання перевірки має 

становити один місяць; для інших вже мінімізо-

ваних ризиків періодичність перевірки дорівнює 

квартальному терміну. 

Разом із тим слід відзначити, що така пері-

одичність не є постійною. На думку автора, у 

разі виникнення чи загострення кризових ситуа-

цій у оточуючому середовищі корпорації ключо-

ві внутрішні ризики взаємодії повинні підлягати 

першочерговій позаплановій комплексній пере-

вірці. 

Розбудова каналів передачі інформації, на 

нашу думку, передбачає вирішення таких за-

вдань: 

- розбудова електронного документообігу; 

- розробка технологічних карт управління 

ризиками; 

- створення єдиної бази даних виявлених 

ризиків; 

- передача отриманої інформації до ризик-

менеджерів за функціональними сферами; 

- розповсюдження розроблених заходів і 

прийнятих управлінських рішень щодо управ-

ління ризиками між учасниками корпорації та 

між структурними підрозділами учасників кор-

порації. 
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Система моніторингу процесу управління внутрішніми ризиками взаємодії

Розробка складу підсистем, що забезпечують управління внутрішніми ризиками взаємодії

Методологічного і 
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розробка заходів з 

моніторингу процесу 

управління ризиками 

та їх методичне 

забезпечення (опис 

застосовуваних 

процедур)

Метрологічного і 

математичного 

забезпечення - 

встановлення 

цільових параметрів 

управління ризиками, 

вимірювання рівня 

ризиків  та обробка 

отриманих в процесі 

моніторингу даних

Інформаційного і 

програмного 

забезпечення - 

визначення необхідних 

програмних продуктів 

для проведення 

моніторингу управління 

ризиками, пошук 

найоптимальніших з 

точки зору 

функціональності 

програмних продуктів 

або ї їх розробка у разі 

відсутності таких, 

визначення складу, 

періодичності 

надходження та 

структури первинної 

інформації, розбудова 

системи електронного 

документообігу 

Організаційно-

технічного 

забезпечення – 

розробка робочої 

структури управління 

ризиками, пошук і 

впровадження 

необхідних технічних 

засобів, забезпечення 

взаємодії між 

складовими 

елементами робочої 

структури, розподіл 

функціональних 

обов'язків з 

моніторингу ризиків 

між учасниками 

процесу 

Кадрово-правового 

забезпечення – підбір 

кваліфікованого 

персоналу з 

необхідними 

професійними 

знаннями та 

навичками з 

управління ризиками, 

організація навчання і 

підвищення 

кваліфікації 

працівників з 

управління ризиками, 

юридичне 

супроводження 

процесу моніторингу 

управління ризиками

Формування плану перевірок систем управління внутрішніми ризиками взаємодії

Визначення цільових параметрів Встановлення періодичності 

проведення перевірок

Розбудова каналів передачі інформації

- ефективність комунікацій всередині 

корпорації між її учасниками та 

всередині підприємств між 

структурними підрозділами

- ефективність витрачання коштів на 

заходи, що пов'язані з мінімізацією 

ризиків

- ефективність механізмів реагування 

на кризову ситуацію

- ефективність плану забезпечення 

безперервності бізнесу корпорації

- ефективність процедур роботи з 

ключовими ризиками 

Щойно виявлені ризики: для 

ключових – щоквартально; для 

інших – кожні півроку.

Вже мінімізовані ризики для 

ключових – щомісячно; для 

інших – щоквартально

- розбудова електронного документообігу

- розробка технологічних карт управління 

ризиками

- створення єдиної бази даних виявлених 

ризиків

- передача отриманої інформації до ризик 

менеджерів за функціональними сферами

- розповсюдження розроблених заходів і 

прийнятих рішень щодо управління 

ризиками між учасниками корпорації та між 

структурними підрозділами підприємств

 
 

Рис. 4. Підхід до побудови системи моніторингу процесу управління внутрішніми ризиками взаємодії  

корпорації промислових підприємств залізничного транспорту* 

 
* Розроблено автором 
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Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, розроблений організацій-

но-економічний механізм управління внутрішніми 

ризиками взаємодії корпорації промислових підп-

риємств залізничного транспорту являє собою 

систему управління внутрішніми ризиками взає-

модії корпорації промислових підприємств заліз-

ничного транспорту. Вона спрямована на розроб-

ку стратегії управління внутрішніми ризиками 

взаємодії на рівні управління корпорацією з ме-

тою мінімізації впливу ризиків на результати її 

функціонування та механізмів оперативного 

управління ризиками на рівні учасників корпора-

ції з метою впровадження системи запобігання 

позапланових втрат та забезпечена системою ін-

формаційної взаємодії між рівнями корпорації та 

її учасниками і системою зворотного зв’язку між 

генеральним директором і рівнем управління кор-

порацією, а також підлягає постійному комплекс-

ному контролю через систему моніторингу проце-

су управління внутрішніми ризиками взаємодії з 

боку генерального директора. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 
У статті висвітлено сучасні умови соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сек-

тору України. Проаналізовано особливості сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств 

електроенергетичної галузі на основі таких груп факторів макроекономічного середовища, як: політико-

правові, економічні, соціокультурні, науково-технічні, демографічні та екологічні. Оцінено характер впливу 

кожного із них та запропоновано альтернативні напрями подолання загрози або варіанти реалізації можли-

вості від впливу кожного із факторів. Результати цього дослідження можуть бути практично використані 

при розробці методичних основ щодо управління соціально-економічним розвитком  підприємств енергетично-

го сектору України. 

Ключові слова: розвиток; соціально-економічний розвиток; управління соціально-економічним розвит-

ком; енергетичний сектор; електроенергетика.  

 
Постановка проблеми. Соціально-

економічний розвиток будь-якого підприємства 

безумовно залежить від середовища діяльності 

підприємства, особливо від макроекономічної 

ситуації в країні, її законодавчого забезпечення. 

Макроекономічна ситуація в Україні  сьогодні є 

несприятливою для ведення бізнесу – більше 

стримує, а ніж стимулює соціально-економічний 

розвиток бізнесу на усіх рівнях економічної сис-

теми. Характерними проявами кризової ситуації 

у підприємницькій діяльності є падіння обсягів 

реалізованої продукції (особливо яскраво відо-

бразилось на добувній та переробній промисло-

вості, водопостачанні), зниження капітальних 

інвестицій на підприємствах, зростання заборго-

ваності, збільшення збиткових підприємств то-

що.  Тому постає питання пошуку факторів, що 

сприяють та стримують соціально-економічний 

розвиток вітчизняної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження розвитку енерге-

тичного сектору України зробили такі науковці, 

як: В. Боднарчук[1], Т.О. Бурячок[2], К.Ю. Вер-

гал[11], С.В. Войтко[6], Б.М. Данилишин [13], 

С.В. Дубовськой[2], Ю.В. Кіндзерський [10], 

С.О. Кудря[2], Ю.А. Ландау[2], Г.В. Лисиченко 

[2], Т.Є. Моісеєнко[6], М.Є. Рогоза[11], 

О. Савицький [14], М.М. Якубовський[10] та ін-

ші. Разом із тим, потребують подальшого дослі-

дження питання, пов’язані із особливостями су-

часних умов соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору України, 

використання яких дозволить поліпшити управ-

ління на вітчизняних підприємствах та підвищи-

ти їх конкурентоспроможність.   
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цієї галузі на перспективу.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Електроенергетика є базовою галуззю 

національної економіки, ефективне функціо-

нування якої – це необхідна умова стабіліза-

ції, структурних перетворень економіки, задо-

волення потреб населення та суспільного ви-

робництва в електроенергії. Від надійного і 

сталого функціонування галузі значною мі-

рою залежать темпи виходу України зі скрут-

ного економічного становища та рівень її ене-

ргетичної безпеки [1, c.209].  

При дослідженні сучасних умов соціа-

льно-економічного розвитку підприємств 

України  важливо виокремити групи факторів, 

що впливають на діяльність українських ви-

робників. Проаналізуємо такі групи факторів 

макроекономічного середовища функціону-

вання підприємства: політико-правові, еконо-

мічні, соціокультурні, науково-технічні, де-

мографічні та екологічні. Визначення харак-

теру впливу та оцінка факторів здійснені екс-

пертним методом на основі наукових дослі-

джень та публікацій з даної тематики.  

Ми виділили 9 політико-правових факто-

рів, що визначають умови для сучасного соціа-

льно-економічного розвитку підприємств енерге-

тичного сектору в Україні (див. табл. 1). 

Політична нестабільність України призво-

дить до значного скорочення іноземного інвесту-

вання у реалізацію різного роду підприємницької 

діяльності. Якщо розглядати енергетичний сек-

тор, то останнім часом спостерігається підви-

щення інтересу інвесторів та бажання допомогти 

Україні у досягненні енергетичної незалежності. 
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Таблиця 1 

Політико-правові фактори* 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактора 

Альтернатива подолання загрози або 

варіант реалізації можливості 

1.  
Політична нестабільність; паливна та 

технологічна залежність енергетики від 

Російської Федерації 

– 6 
Співпраця з вітчизняними інвесторами 

та з ЄС 

2.  Вступ України до Енергетичного спів-

товариства 
+ 8 

Використання нових методів і способів 

досягнення енергетичної незалежності 

3.  
Недосконалість вітчизняного законо-

давчого регулювання енергетичного 

сектору 

– 3 

Перегляд усіх законодавчих актів на 

доцільність та відповідність сучасним 

вимогам 

4.  Адаптація  законодавства України до 

норм ЄС 

+ 6 Можливість виходу на ринки ЄС 

– 5 
Адаптація виробничо-комерційної 

діяльності до стандартів і норм ЄС  

5.  

Впровадження в галузі сприяння роз-

витку відновлюваних джерел енергії 

Директиви 2001/77/EС, Директиви 

2003/30/EC, Директиви 2009/28/EC 

+ 6 

Стимулювання використання енергії з 

відновлюваних джерел, розвиток аль-

тернативної енергетики 

6.  

Впровадження в галузі енергоефектив-

ності та енергозбереження Директиви 

2006/32/ЕС, Директиви 2010/30/ЕU, 

Директиви 2010/31/ЕU 

+ 4 

Підвищення ефективності кінцевого 

використання енергії та енергетичних 

послуг 

– 3 
Переобладнання будівель для підви-

щення їх енергетичної ефективності 

7.  

Впровадження в галузі охорони навко-

лишнього середовища Директиви 

85/337/EEC, Директиви 1999/32/EC, 

Директиви 2001/80/EC, Директиви 

79/409/EЕС  

+ 7 

Встановлення граничного рівня вики-

дів певних забруднювачів до атмосфе-

ри великими спалювальними установ-

ками 

8.  
Наявність розробленої та оновленої 

«Енергетичної стратегії України до 

2035 року» 

– 3 

Врахувати рекомендації міжнародних 

та національних експертів при наступ-

ному розгляді  

9.  Втрата частини активів вітро- та соня-

чної енергетики у Криму 
– 9 

Використати напрацьовані схеми та 

відновити на території України втра-

чені потужності 

* Розроблено автором на основі узагальнення та виділення інформації з [1-15]  

 
У 2006 році в Європі було засновано Енер-

гетичне Співтовариство – з метою структуризації 

європейської електроенергетики насамперед че-

рез процеси інтегрування енергетичних комплек-

сів країн південно-східної та східної Європи, в 

умовах формування єдиного європейського енер-

горинку [14, c.3]. А у 2014 році, в результаті дво-

сторонніх домовленостей, розроблені критерії 

відповідності енергетичної політики України 

вимогам Договору про заснування Енергетично-

го Співтовариства, що включають детальний 

опис змін та реформ в енергетичному секторі, що 

мають бути здійснені в Україні. Вступ України 

до Енергетичного Співтовариства допоможе 

знайти нові шляхи досягнення енергетичної не-

залежності. 

Втрата частини енергетичних активів че-

рез анексію Криму та пошкодження об’єктів 

енергетичної інфраструктури внаслідок воєнних 

подій на Сході України стали додатковими об-

тяжуючими чинниками в питанні енергозабезпе-

чення країни[3].  

Важливим фактором, що стримує розвиток 

енергетичного сектору є недосконалість вітчиз-

няного законодавчого регулювання, застарілі 

норми, економічно не обґрунтовані тарифи, від-

сутність критеріїв та процедур видачі дозволів на 

діяльність у цій сфері. Для подолання такої за-

грози розвитку енергетичного сектору України 

можлива адаптація вітчизняного законодавства 

до норм Європейського Союзу, що дозволить 

підприємствам в майбутньому вийти на європей-

ські ринки та сприятиме адаптації виробничо-

комерційної діяльності до стандартів і норм ЄС.  

Згідно з визначеними критеріями розвитку 

енергетичного сектору [14, c.4], Україна зо-

бов’язана впровадити на рівні державної політи-

ки до 2018 року такі директиви Європейського 

Союзу: 

1. Впровадження в галузі сприяння розвит-

ку відновлюваних джерел енергії: Дирек-

тива 2001/77/EС, Директива 2003/30/EC, 

Директива 2009/28/EC; 
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2. Впровадження в галузі енергоефективно-

сті та енергозбереження: Директива 

2006/32/ЕС, Директива 2010/30/ЕU, Ди-

ректива 2010/31/ЕU; 

3. Впровадження в галузі охорони навко-

лишнього середовища: Директива 

85/337/EEC, Директива 1999/32/EC, Ди-

ректива 2001/80/EC, Директиви 

79/409/EЕС. 

Впровадження зазначених директив до-

зволить поліпшити розроблену «Енергетичну 

стратегію України до 2035 року» рекомендація-

ми міжнародних та національних експертів, збі-

льшити ефективність функціонування енергети-

чного сектору в цілому. 

Таким чином, серед проаналізованих полі-

тико-правових факторів, що визначають умови 

для сучасного соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору в Україні, ми 

виокремили 6 загроз та 5 можливостей. 

Було проаналізовано 13 факторів економічно-

го середовища, що визначають умови для сучасного 

соціально-економічного розвитку підприємств енер-

гетичного сектору в Україні (див. табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Економічні фактори* 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактора 

Альтернатива подолання загрози або варіант реалі-

зації можливості 

1.  
Падіння темпів економічного зрос-

тання та банківської системи, збіль-

шення рівня інфляції  

– 6 Співпраця з надійними посередниками 

2.  
Посилення валютних коливань – 4 

Продаж по передоплаті чи з відстрочкою платежу; 

перехід на вітчизняні ресурси 

3.  
Інтеграція з ЄС + 7 

Адаптація стандартів виробництва і дистрибуції до 

норм ЄС 

4.  Зростання енергоефективності еко-

номіки України 
+ 9 

Скорочення кінцевого споживання паливно-

енергетичних ресурсів у сільському господарстві, 

промисловості, будівництві, сфері послуг і житло-

вому секторі 

5.  
Ринок електроенергетики України є 

природною монополією, діє за мо-

деллю «єдиного покупця»  

– 3 

Впровадження чітких та прозорих інструментів для 

балансування за ринковими принципами – демоно-

полізація та лібералізація ринку енергетики України 

6.  Зростання витрат на електроенергію 

на душу населення 
– 3 Усунення перехресного субсидування 

7.  
Особливе оподаткування прибутку 

підприємств, що працюють в сфері 

відновлювальної енергетики 

+ 8 

Звільнення від оподаткування 80% або 50% прибут-

ку; на ввезення енергозберігаючих матеріалів, обла-

днання, устаткування та комплектуючих тощо 

8.  Зелений тариф для виробників елек-

троенергії 
+ 5 

Заохочення енергозбереження та розвиток націона-

льних енергетичних ресурсів, в тому числі віднов-

люваних джерел енергії, таких як вітрова та сонячна 

енергія 

9.  Ліцензування в галузі експлуатації 

нових споруджень лежить на НКРЕ  
– 7 

Недостатня інституційна спроможність НКРЕ пот-

ребує заходів для її правового зміцнення 

10.  

Економічно необґрунтовані тарифи 

на енергетику, що базуються на 

методології, яка відірвана від варто-

сті постачання та обслуговування 

мереж 

– 6 
Постійний перегляд тарифів НКРЕ, Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості та Кабміном 

11.  

Існування державного регулювання 

процедури видачі дозволів, прове-

дення тендерів щодо спорудження 

нових генеруючих потужностей 

– 4 
Впровадження прозорої процедури проведення 

тендерів, конкретних положень відхилення проектів 

12.  
Збільшення вимог до технічних 

регламентів щодо енергетичного 

маркування приладів  

+ 4 

Введення додаткової інформації (клас енергоефектив-

ності приладу; обсяг його енергоспоживання; рівень 

шуму; обсяг споживання води та інші характеристики) 

дозволить зменшити споживання електроенергії 

13.  

Зростання вартості енергетичних 

ресурсів (нафти, газу), збитковість 

видобутку, технологічна відсталість, 

часткова руйнація шахт та інфра-

структури 

– 8 Перехід на відновлювальні джерела енергії  

* Розроблено автором на основі узагальнення та виділення інформації з [1-15]  
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Суттєвим економічним фактором соціаль-

но-економічного розвитку усіх підприємств в 

Україні стало падіння темпів економічного зрос-

тання, збільшення рівня інфляції. Це зменшує 

інвестиційну привабливість економіки країни, а 

отже, вимагає від виробників самостійного по-

шуку необхідних фінансових ресурсів. У 2014-

2015 рр. відбувається падіння банківської систе-

ми – посилення валютних коливань спричинило 

закриття більшості банків та підвищення проце-

нтних ставок на кредити, зростання вимог при 

отриманні кредитних ресурсів. Тому підприємст-

вам в даних умовах залишається співпрацювати 

із надійними посередниками, використовуючи 

передоплату чи відстрочку платежу; переходити 

на вітчизняні ресурси, що меншою мірою зале-

жать від валютних коливань. 

Загалом, ринок електроенергетики України 

– це ринок природної монополії, який відрізня-

ється використанням перехресного субсидуван-

ня[1, 2, 4, 14, 15]. Тобто, коли тарифи на окремі 

види послуг значно перевищують їх економічно 

обґрунтований рівень, тоді як тарифи на інші 

послуги не покривають навіть витрат на їх на-

дання. У випадку ринку електроенергії тарифи 

для промислових споживачів значно вищі за ри-

нкову ціну, а тарифи для населення не покрива-

ють навіть половини витрат. Така ситуація про-

являється у двосторонньому програші: промис-

лові споживачі платять високу ціну за спожиту 

електроенергію, що знижує їх прибутки та збі-

льшує вартість продукції, а населення не має 

стимулів для енергозбереження.  

Ринок електроенергії в Україні побудо-

ваний за моделлю «єдиного покупця» – гене-

руючі компанії виробляють електроенергію і 

продають її ДП «Енергоринок», який, у свою 

чергу, продає її розподільчим компаніям (об-

ленерго і незалежним постачальникам). «Ене-

ргоринок» також веде облік електроенергії та 

адмініструє систему платежів, а «Укренерго» 

здійснює технічну підтримку. Далі обленерго 

та незалежні постачальники розподіляють 

електроенергію між роздрібними та великими 

промисловими споживачами [1, 2, 4, 14, 15]. 

Впровадження чітких та прозорих інструмен-

тів для балансування за ринковими принци-

пами – демонополізація та лібералізація ринку 

енергетики України сприятиме налагодженню 

конкурентного становища на цьому ринку ві-

дповідно до міжнародних стандартів. 

Напрям України на отримання енергетич-

ної незалежності відображається на певних пос-

лабленнях у оподаткуванні підприємств, що пра-

цюють із відновлювальною енергетикою: звіль-

нення від оподаткування 80% або 50% прибутку; 

зменшення оподаткування для ввезення енергоз-

берігаючих матеріалів, обладнання, устаткування 

та комплектуючих тощо. Існує також і політика 

«зеленого тарифу», що дозволяє заохочувати 

виробників енергії використовувати відновлюва-

ні ресурси. Все більше інноваційних проектів 

енергетичного сектору спрямовані на розвиток 

альтернативної енергетики та зменшення вико-

ристання невідновлюваних енергетичних ресур-

сів.  

Крім того, діяльність НКРЕ (Національна 

комісія регулювання енергетики) – на сьогодні 

основного органу державного регулювання енер-

гетичного сектору України – потребує впрова-

дження чітких та прозорих принцип ліцензуван-

ня, тарифоутворення, видачі патентів, проведен-

ня тендерів.  Саме цей адміністративний важіль 

створює найбільше бар’єрів для подальшого со-

ціально-економічного розвитку енергетичного 

сектору України.   

Таким чином, з проаналізованих економі-

чних факторів, що визначають умови для сучас-

ного соціально-економічного розвитку підпри-

ємств енергетичного сектору в Україні, ми виок-

ремили 5 можливостей та 8 загроз.  

У результаті дослідження науково-

технічного середовища, що визначають умови 

для сучасного соціально-економічного розвитку 

підприємств енергетичного сектору в Україні, ми 

виокремили 3 фактори (див. табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Науково-технічні фактори* 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактора 

Альтернатива подолання загрози або варі-

ант реалізації можливості 

1.  Високі темпи впровадження інновацій 

на ринку альтернативної енергетики  
+ 9 

Збільшення асортименту оригінальних 

пристроїв, можливість підходу індивідуаль-

но до кожного замовлення  

2.  Низький науково-технологічний поте-

нціал вітчизняних підприємств 
– 5 

Пошук шляхів модернізації існуючого об-

ладнання та впровадження нових технологій 

3.  
Розвиток наукових досліджень щодо 

різноманітних варіантів заміни невід-

новлювальних енергетичних ресурсів 

+ 7 

Використання новітніх напрацювань на 

шляху до досягнення енергетичної незалеж-

ності України 
 

* Розроблено автором на основі узагальнення та виділення інформації з [1-15] 
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Високі темпи впровадження інновацій на 

ринку альтернативної енергетики підтверджу-

ються щорічними дослідженнями міжнародних 

компаній. Так, за даними дослідження KPMG, 

найбільш привабливими напрямами відновлюва-

льної енергетики експерти вважають виробницт-

во енергії з біомаси та відходів (72%), зважаючи 

на розвиненість сировинної бази для цієї підга-

лузі, сонячну енергетику (59%) та вітроенергети-

ку (56%) [4, c.8]. Розвиток відновлювальної енер-

гетики сприятиме подоланню залежності країни 

від імпорту невідновлювальних енергетичних 

ресурсів. 

Низький науково-технологічний потенціал 

більшості вітчизняних підприємств призводить 

старіння усіх процесів, що відбуваються у галузі. 

Встановлені стандарти виробництва та збуту на 

ринку електроенергетики України, за даними 

дослідження, проведеного ЄС [14, c.4], станом на 

кінець 2012 року на 54,2% відповідають рівню 

ЄС. Відокремлене забезпечення новітніми ресур-

сами та технологією сприятиме швидшому їх 

зношуванню. Тому, потрібно комплексно займа-

тись пошуком шляхів модернізації існуючого 

обладнання та впровадження нових технологій.  

Серед соціокультурних факторів, що ви-

значають умови для сучасного соціально-

економічного розвитку підприємств енергетич-

ного сектору в Україні,  ми виділили такі 7  

(див. табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Соціокультурні  фактори* 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка  

фактора 

Альтернатива подолання загрози або варіант 

реалізації можливості 

1.  
Інформатизація суспільства + 5 

Просування інформацій про відновлювальну 

енергетику через джерела електронної інформації 

2.  
Удосконалення засобів комунікацій + 4 

Посилення взаємодії із зарубіжними посередни-

ками, споживачами 

3.  

Робота профспілки працівників 

енергетики та електроенергетичної 

промисловості України [8] («Укре-

лектропрофспілка»)  

+ 3 
Захист персоналу підприємств енергетичного 

сектору України 

4.  Збільшення екологічної відповіда-

льності  
+ 9 

Перехід споживачів на новітні енергозберігаючі 

технології 

5.  

Просування по службі чи відбір 

кандидата на певну посаду часто 

відбувається не за ознакою високого 

професіоналізму, а за особистою 

відданістю 

– 8 
Перенесення управлінського досвіду західних 

країн на вітчизняне інституційне середовище 

6.  Небажання дотримуватись загаль-

ноприйнятих етичних норм бізнесу 
– 7 

Адаптація встановлених правил поведінки в 

бізнесі до етичних стандартів та норм ЄС 

7.  
Недовіра населення України до 

різноманітних шляхів удосконален-

ня  

– 6 

Водночас у всьому світі пошук альтернативних 

варіантів розвитку є найпотужнішим джерелом 

руху економік вперед 

* Розроблено автором на основі узагальнення та виділення інформації з [1-15]  

 
Функціонування будь-якого сектору еко-

номіки залежить від територіальної розташова-

ності господарського об’єкта, від персоналу, що 

там працює та соціально-культурних особливос-

тей людей. Так, наприклад, збільшення екологіч-

ної відповідальності серед населення країни 

сприятиме ефективнішому розвитку відновлюва-

льної енергетики. Тоді як певні культурні прояви 

українського менталітету ускладнюють соціаль-

но-економічний розвиток будь-якого підприємс-

тва: просування по службі чи відбір кандидата на 

певну посаду часто відбувається не за ознакою 

високого професіоналізму, а за ознакою особис-

тої відданості; небажання дотримуватись загаль-

ноприйнятих етичних норм ведення бізнесу; не-

довіра населення України до різноманітних шля-

хів удосконалення тощо. 

Ми виділили 2 демографічних фактори, що 

визначають умови для сучасного соціально-

економічного розвитку підприємств енергетич-

ного сектору в Україні (див. табл. 5). 

Зменшення чисельності населення та ста-

ріння нації пов’язане, у першу чергу, із негатив-

ним приростом населення та збільшенням смер-

тності. Населення може бути не зацікавленим у 

подальшій модернізації та переході до відновлю-

вальних джерел енергії. Тому, потрібно макси-

мально популяризувати вигоди від реорганізації 

енергетичного сектору.  

Позитивним демографічним фактором впли-

ву на соціально-економічний розвиток підприємств 

стане залучення більш висококваліфікованих пра-

цівників. Так  як пріоритет нинішніх абітурієнтів 

все менше спрямований на технічну спеціалізацію, 

співпраця із профільними навчальними закладами 

для цільового навчання персоналу створить влас-

ний ринок праці та позбавить енергетичні підпри-

ємства від нестачі працівників.  
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Таблиця 5 

Демографічні фактори 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактору 

Альтернатива подолання загрози або варі-

ант реалізації можливості 

1.  Зменшення чисельності насе-

лення, старіння нації 
– 3 

Збільшення поінформованості споживачів 

про можливий рівень заощадження при 

модернізації енергетичного сектору Украї-

ни 

2.  Залучення трудових ресурсів 

відповідної кваліфікації 
+ 8 

Співпраця із профільними навчальними 

закладами для цільового навчання персона-

лу 

* Розроблено автором на основі узагальнення та виділення інформації з [1-15]  

 

Проаналізувавши 5 екологічних факторів, 

що визначають умови для сучасного соціально-

економічного розвитку підприємств енергетич-

ного сектору в Україні (див. табл. 6), можна зро-

бити  висновки. 

Екологізація розвитку промисловості має 

забезпечувати розв’язання 2 ключових задач: 

1.Зменшення тиску на оточуюче середовище, 

який здійснюють підприємства галузі, викорис-

тання природно-ресурсного потенціалу регіонів і 

територій України та забруднення навколишньо-

го природного середовища шкідливими викида-

ми; 2. Забезпечення виробництва високоякісної, 

безпечної для здоров’я людини продукції. 

 
Таблиця 6 

Екологічні фактори* 

№ Фактор 
Характер 

впливу 

Оцінка 

фактора 

Альтернатива подолання загрози або варіант 

реалізації можливості 

1.  Погіршення екологічної 

ситуації  
– 6 

Впровадження у виробництво природозбері-

гаючих технологій 

2.  
Скорочення викидів забруд-

нюючих речовин в атмосфе-

ру 

+ 8 
Поліпшення екологічного стану України, 

зменшення захворюваності населення 

3.  

Зменшення рівня фізичного 

(електромагнітного, радіа-

ційного, теплового тощо) 

впливу на середовище 

+ 8 

Зростає надійність і соціально-екологічна 

безпека виробничих систем та великих тех-

нологічних утворень (гідротехнічних споруд, 

газо- і нафтопроводів, тунелів тощо) 

4.  
Зменшення видобутку та 

споживання викопних пали-

вно-енергетичних ресурсів 

+ 7 

Розвиток відновлюваних джерел енергії, 

збереження паливно-енергетичних ресурсів у 

надрах України 

5.  
Відсутність оцінки впливу 

проектів будівництва на 

довкілля 

– 5 
Проводити екологічну оцінку для проектів 

забудови 

* Розроблено автором на основі узагальнення та виділення інформації з [1-15]  

 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Отже, в цілому макроекономічне сере-

довище для сучасного соціально-економічного 

розвитку підприємств енергетичного сектору в 

Україні має більше можливостей, ніж загроз. 

Суттєвою можливістю швидкого відновлення 

для енергетичного сектору після затяжної кризи 

в економіці України може стати інтеграція з ЄС, 

що сприятиме адаптації стандартів виробництва і 

дистрибуції до норм ЄС. Це відобразиться і на 

зростанні енергоефективності економіки 

України, що є на сьогодні надзвичайно необ-

хідним. 

Погіршення загального екологічного стану 

викликає необхідність використання у виробни-

чому процесі природозберігаючих технологій. 

Україна, на шляху до досягнення енергетичної 

незалежності та,  відповідно, до стандартів ЄС, 

скорочує викиди забруднюючих речовин в атмо-

сферу, зменшує рівень фізичного впливу на се-

редовище від діяльності підприємств енергетич-

ного сектору.  

Дослідження факторів впливу на соціаль-

но-економічний розвиток енергетичного сектору 

України сприятиме подальшим розробкам мето-

дики управління соціально-економічним розвит-

ком підприємств. Отримана інформація також 

дозволить виокремити та оцінити альтернативні 

варіанти управління соціально-економічним роз-

витком підприємств України. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ДОМІНАНТУ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Статтю присвячено актуальній проблемі формування сприятливих соціально-психологічних умов для 

реалізації ефективної діяльності персоналу на підприємстві. У статті досліджено чинники впливу на соціаль-

но-психологічну домінанту системи управління персоналом, яка визначає поведінку людини в колективі та пев-

ну модель взаємодії з колегами та керівництвом через призму таких понять, як: задоволеність працею, згурто-

ваність колективу та лояльність до підприємства. Також у статті за рахунок аналізу підходів різних вчених 

сформовано узагальнюючу класифікацію даних чинників з поєднанням двох класифікаційних ознак: за рівнем 

середовища  та напрямом впливу. 

Ключові слова: персонал, підприємство, управління персоналом, соціально-психологічна домінанта, со-

ціально-психологічний клімат, чинники впливу на соціально-психологічний клімат. 

 

Постанова проблеми. Ефективне управ-

ління персоналом є складним багатогранним 

процесом, від якого залежить результативність 

діяльності будь-якого підприємства, організації 

або установи, їх успішне стабільне функціону-

вання та перспективи подальшого розвитку. В 

умовах економічної, політичної нестабільності та 

невизначеності, жорсткої конкуренції, а також 

обмеженості фінансових ресурсів перед вітчиз-

няними компаніями постає проблема пошуку 

нових ідей, підходів та методів раціонального 

використання трудового потенціалу, збільшення 

продуктивності праці у довгостроковій перспек-

тиві, тобто максимального залучення працівника 

у трудовий процес.  

У зв’язку з цим все більшої актуальності 

набуває питання створення необхідних умов для 

реалізації цих завдань, а саме – сприятливого 

соціально-психологічного клімату (СПК) як ба-

зису психологічного комфорту персоналу, а та-

кож можливості його ефективного регулювання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі регулювання соціально-

психологічного клімату в контексті ефективного 

менеджменту персоналу присвячено праці та 

наукові дослідження таких вітчизняних і закор-

донних вчених, як В. Бєлов, А. Єршов, Є. Кузь-

мін, Л. Корольов, Н. Мансуров, С. Мишак, 

Е. Островський, Б. Паригін, Л. Почебут, В. Ше-

пель тощо. Однак у той же час, враховуючи значну 

мінливість та динаміку зовнішніх та внутрішніх 

умов підприємства, більш детального аналізу потре-

бують фактори впливу на стан і рівень СПК колек-

тиву, що і обумовило мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Соціально-психологічний клімат – це склад-

не явище, яке об’єднує у собі певну систему вза- 
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ємовідносин між членами колективу, що під 

впливом індивідуальних психо-фізиологічних 

особливостей та внутрішньогрупових традицій і 

стандартів формують певну колективну свідо-

мість та настрій, а також комплекс психологіч-

них умов, сприяючих або перешкоджаючих про-

дуктивній спільній діяльності і усесторонньому 

розвитку особи в групі для досягнення цілей 

окремого індивіда, колективу та підприємства в 

цілому. Однак, відповідно до рис. 1 СПК розгля-

дається не тільки крізь призму сукупності відно-

син людини: до самої себе, оточуючих, викону-

ваної роботи та навколишнього світу з урахуван-

ням об’єктивності стану, але й з точки зору мож-

ливості проявити ці відносини в реальній кому-

нікації.  

Такий підхід щодо сутності та структури 

соціально-психологічного клімату є більш гли-

боким та адаптивним через те, що він поєднує 

відношення людини до певного об’єкта як в про-

цесі здійснення реальних комунікацій (де є мож-

ливість висловити свою позицію), так і лише по-

думки, через внутрішні переживання.  

Також, звертаючи увагу на нестабільність 

відносин у будь-якому колективі, необхідно за-

значити про доцільність врахування стану соціа-

льно-психологічного клімату в колективі у певний 

момент часу та перехідний стан, що обумовлю-

ється динамічними процесами на підприємстві.  

Іншими словами, необхідно враховувати 

два рівні соціально-психологічного клімату на 

підприємстві: 

перший рівень – статичний, відносно пос-

тійний. Це стійкі взаємини членів колективу, їх 

інтерес до роботи і колег по праці. На цьому рів-

ні соціально-психологічний клімат розуміється 

як стійкий, досить стабільний стан колективу, 

який, одного разу сформувавшись, здатний дов-

гий час не руйнуватися і зберігати свою сутність, 

незважаючи на ті труднощі, з якими стикається 

колектив; 

mailto:romanova250570@mail.ru
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другий рівень – динамічний, мінливий, що 

коливається. Це щоденний настрій членів колек-

тиву в процесі роботи, їх психологічний настрій. 

Цей рівень називається «психологічна атмосфера 

в колективі». Вона характеризується більш шви-

дкими, тимчасовими змінами і менше усвідом-

люється людьми. Зміна психологічної атмосфери 

впливає на настрій і працездатність працівника 

протягом робочого дня [9]. 

Отже, до кінця сформованих і статичних 

відносин не існує. Незважаючи на те, що соціа-

льно-психологічний клімат можна вважати від-

носно стабільним, він являє собою лінію тренду, 

яка змінює свій напрям в залежності від психо-

логічної атмосфери, що постійно коливається. 

Одним з важливих питань у дослідженні 

соціально-психологічного клімату є виявлення 

факторів, що його формують.  
 

 

Рис. 1. Структура СПК крізь призму відносин, об’єктивності стану та існуючих комунікацій* 

* Складено автором 

 

В теорії (економіки, соціології, психології і 

педагогіки) існує багато класифікацій таких фак-

торів. Так, наприклад, С. Мишак формує класи-

фікацію факторів за класифікаційною ознакою 

«рівень середовища», відповідно до якої вони 

поділяються на глобальні, локальні та ін. [5, с. 

87]). Аналогічний підхід використовує 

Л. Почебут, який виділяє дві групи факторів: фа-

ктори макро- та мікросередовища [8, с. 130-131].  

Згідно з даною класифікацією, фактори 

макросередовища – це той суспільний фон, на 

якому будуються і розвиваються відносини лю-

дей. До цих факторів  належать: 

- суспільно-політична ситуація в країні – 

зрозумілість і чіткість політичних та 

економічних програм, довіра до уряду 

та ін.; 

- економічна ситуація в суспільстві – ба-

ланс між рівнями технічного і соціаль-

ного розвитку; 

- рівень життя населення – баланс між 

заробітною платою і рівнем цін, спожи-

вча здатність населення; 

- організація життя населення – система 

побутового і медичного обслуговуван-

ня, страхування; 

- соціально-демографічні фактори – за-

доволення потреб суспільства і вироб-

ництва в трудових ресурсах; 

- регіональні фактори – рівень економіч-

ного і технічного розвитку регіону, рі-

вень його самостійності або дотаційно-

сті; 

- етнічні чинники – наявність або відсут-

ність міжетнічних конфліктів  за раху-

нок полінаціонального складу населен-

ня [8, с. 130-131]. 

Фактори мікросередовища – це матеріальне 

та духовне оточення особистості в організації. До 

мікрофакторів відносяться: 

Структура СПК крізь призму відносин 

Відношення до себе 

Міжособисті відносини 

Відношення до праці 

Між колегами 

Між керівником і підлеглим 

суб’єктивне 

задоволення 

об’єктивний  

стан 

Відношення до світу 

Прояв відносин в комунікаціях 
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об'єктивні – комплекс технічних, санітар-

но-гігієнічних, управлінських елементів у кожній 

конкретній організації; 

суб'єктивні (соціально-психологічні фак-

тори): 

формальна структура – характер офіційних 

і організаційних зв'язків між членами групи, офі-

ційні ролі і статуси членів групи; 

неформальна структура – наявність това-

риських контактів, співробітництва, взаємодопо-

моги, дискусій, суперечок, стиль керівництва, 

індивідуальні психологічні особливості кожного 

члена групи, їх психологічна сумісність [8, с. 

130-131]. 

Б. Паригін  у своєму дослідженні орієнту-

ється на узагальнення та врахування максималь-

ної кількості факторів, які впливають на соціаль-

но-психологічний клімат [7, с. 27]. Однак, у той 

же час, також об’єднує їх у дві групи за рівнями: 

1) чинники глобальної макросфери – це си-

стема суспільних відносин, соціально-

психологічна атмосфера, соціально-економічна 

ситуація в країні; 

2) чинники локальної мікросфери – це 

предметно-речова сфера діяльності та взаємодії 

членів колективу між собою [7]. 

Такої ж позиції щодо узагальнення факто-

рів, які формують СПК, притримується 

О. Жданов. До таких факторів він відносить: 

1) глобальне середовище: обстановка в су-

спільстві, сукупність економічних, культурних, 

політичних та інших умов. Стабільність в еконо-

мічному, політичному житті суспільства забез-

печують соціальне й психологічне благополуччя 

його членів і побічно впливають на СПК груп; 

2) локальне макросередовище, тобто орга-

нізація, у структуру якої входить трудовий коле-

ктив. Розміри організації, статусно-рольова стру-

ктура, відсутність функціонально-рольових про-

тиріч, ступінь централізації влади, участь спів-

робітників у плануванні, розподілі ресурсів, 

склад структурних підрозділів (статевовіковий, 

професійний, етнічний) тощо; 

3) фізичний мікроклімат, санітарно-

гігієнічні умови праці: спека, духота, погана 

освітленість, постійний шум можуть стати дже-

релом підвищеної дратівливості й побічно впли-

нути на психологічну атмосферу в групі. Тоді як 

добре обладнане робоче місце, сприятливі сані-

тарно-гігієнічні умови підвищують задоволеність 

від трудової діяльності в цілому, сприяючи фор-

муванню позитивного соціально-психологічного 

клімату в колективі; 

4) задоволеність роботою. Велике значен-

ня для формування сприятливого соціально-

психологічного клімату має те, наскільки робота 

є для людини цікавою, різноманітною, творчою, 

чи відповідає вона його професійному рівню, чи 

дозволяє реалізувати творчий потенціал, профе-

сійно зростати. Привабливість роботи підвищу-

ють задоволеність умовами праці, оплатою, сис-

темою матеріального й морального стимулюван-

ня, соціальним забезпеченням, розподілом відпу-

сток, режимом роботи, інформаційним забезпе-

ченням, перспективами кар'єрного росту, можли-

вістю підвищити рівень свого професіоналізму, 

рівнем компетентності колег, характером діло-

вих і особистих відносин у колективі по вертика-

лі й горизонталі тощо; 

5) характер виконуваної роботи. Монотон-

ність діяльності, її висока відповідальність, ная-

вність ризику для здоров'я й життя співробітни-

ка, стресогенний характер, емоційна насиченість 

і т.д. – все це фактори, які побічно можуть нега-

тивно позначитися на рівні соціально-

психологічного клімату; 

6) організація спільної діяльності колекти-

ву. Формальна структура групи, спосіб розподілу 

повноважень, наявність єдиної мети впливає на 

соціально-психологічний клімат. Взаємозалеж-

ність завдань, нечіткий розподіл функціональних 

обов'язків, невідповідність співробітника його 

професійній ролі, психологічна несумісність уча-

сників спільної діяльності підвищують напруже-

ність відносин у групі й можуть стати джерелом 

конфліктів; 

7) психологічна сумісність −  здатність до 

спільної діяльності, в основі якої лежить оптима-

льне сполучення в колективі особистісних якос-

тей учасників. Психологічна сумісність може 

бути обумовлена подібністю характеристик уча-

сників спільної діяльності. Людям, схожим один 

на одного легше налагодити взаємодію. Подіб-

ність сприяє появі почуття безпеки й упевненості 

в собі, підвищує самооцінку. В основі психологі-

чної сумісності може лежати й розходження ха-

рактеристик за принципом взаємодоповнюванос-

ті. Умовою й результатом сумісності є міжособи-

стісна симпатія, прихильність учасників взаємо-

дії друг до друга; 

8) спрацьованість − це результат суміснос-

ті співробітників в контексті певної робочої гру-

пи; 

9) характер комунікацій. Відсутність пов-

ної й точної інформації з важливого для співро-

бітників питання створює підставу для виник-

нення й поширення слухів і пліток. Низька кому-

нікативна компетентність співробітників також 

веде до комунікативних бар'єрів, росту напруже-

ності в міжособистісних відносинах, до нерозу-

міння, недовіри, конфліктів. Уміння чітко викла-

дати свою точку зору, володіння прийомами 

конструктивної критики створюють умови для 

задовільної комунікації в організації; 

10) стиль керівництва. Роль керівника в 

створенні оптимального СПК є вирішальною [1]. 

Враховуючи сказане вище, на рис. 2 наве-

дено класифікацію факторів, які впливають на 

стан соціально-психологічного клімату в колек-

тиві підприємства. 
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Рис. 2. Фактори формування СПК у колективі підприємства* 

* Складено автором 

 

Наведена узагальнююча класифікація чин-

ників має теоретичну та практичну значимість, 

яка пов’язана з можливістю вибору та викорис-

тання адекватних методів та доцільних інстру-

ментів регулювання стану соціально-

психологічного клімату в колективі підприємст-

ва за рахунок розуміння ступеня впливу та на-

пряму дії.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, соціально-психологічний 

клімат складається під впливом багатьох різнома-

нітних чинників, які різняться за рівнем середо-

вища (глобальним або локальним) та напрямом дії 

(економічним, соціально-демографічним, соціаль-

но-психологічним, організаційним). Знання та 

врахування цих чинників відіграють важливу роль 

у формуванні сприятливого лояльного середови-

ща на підприємстві та реалізації ефективного 

управління персоналом з метою отримання мак-

симального результату від діяльності. 

Подальшого дослідження потребує визна-

чення показників, які характеризують стан соціа-

льно-психологічного клімату в колективі під 

впливом визначених факторів. 

Фактори впливу на соціально-психологічний клімат 
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УДК 658 

 

Терованесова О.Ю. 

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ  

МАШИНОБУДУВАННЯ: РЕСУРСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД 
 

У статті подано теоретичні аспекти формування конкурентного статусу підприємств, базуючись на 

ресурсно-діяльнісному підході. Запропоновано розглядати конкурентний статус у двох аспектах: ресурсна 

складова як потенціал забезпечення конкурентоспроможності підприємства (конкурентний потенціал, конку-

рентні переваги); діяльнісна - результати використання потенціалу підприємства (конкурентна позиція, кон-

курентній статус, рівень конкурентоспроможності). Доведено, що конкурентоспроможність може бути 

досягнута за умови наявності у підприємства конкурентних переваг та є результатом їх ефективного викори-

стання підприємством протягом тривалого періоду. Обґрунтовано, що конкурентний статус дає можливість 

отримати кількісне значення рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: підприємства машинобудування, конкурентний статус підприємства, конкурентний 

потенціал, конкурентні переваги, конкурентна позиція, конкурентоспроможність, ресурсно-діяльнісний підхід. 

 
Постановка проблеми. Об'єктивний про-

цес формування конкурентного статусу підпри-

ємства висуває проблему забезпечення ефектив-

ного функціонування суб'єктів господарювання, 

які не тільки збільшать обсяг виробництва, а й 

створять підґрунтя для довгострокового всебіч-

ного розвитку та ефективного функціонування у 

взаємодії з зовнішнім середовищем. Мінлива 

ринкова ситуація, кидаючи виклики підприємст-

вам машинобудування, вимагає від них швидко-

го реагування та підпорядкування виробництва 

потребам ринку. Необхідність вирішення подіб-

ного виду проблем обумовлює розробку гнучких 

стратегій розвитку, підвищення рівня конкурен-

тоспроможності та пристосування до середови-

ща, що стає все більш нестабільним та невизна-

ченим. Тож, сучасний стан розвитку економіки 

вимагає від підприємств машинобудування під-

вищення конкурентного статусу, який є голов-

ним елементом при плануванні діяльності та ро-

зробці стратегії конкурентоспроможності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури по-

казав відсутність єдиного підходу до визначення 

поняття «конкурентний статус». Проте окремі 

його особливості та ознаки розглянули у своїх 

працях такі автори, як І. Ансофф [2-3], 

А.П. Градов [22], В.О. Шипулін[21], 

В.Г. Шинкаренко[20], І.М. Кирчата[8] та ін. У 

зв’язку з різноманітністю наукових підходів пи-

тання систематизації основних понять теорії 

конкурентоспроможності залишається відкритим 

та потребує подальших розробок. У тому числі 

це стосується узагальнення та систематизації 
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наукових поглядів щодо проблематики дослі-

дження формування конкурентного статусу під-

приємств машинобудування, а також обґрунту-

вання підходу до його визначення для відобра-

жання оцінки ступеня достатності джерел його 

формування та схильності до впливів зовнішньо-

го середовища для підтримки його конкурентних 

переваг на високому рівні. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є формування конкурентного статусу під-

приємств машинобудування на основі ресурсно-

діяльнісного підходу в умовах нестабільності 

зовнішнього середовища та постійних трансфор-

маційних процесів, які диктують нові правила 

для учасників ринку. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Конкурентний статус підприємства – це скла-

дова логічного взаємозв’язку основних характе-

ристик конкуренції підприємств – конкурентосп-

роможності підприємства і конкурентних переваг 

підприємства [21]. Погоджуючись з автором, вва-

жаємо за доцільне конкретизувати конкурентний 

статус як результуючий елемент цього взає-

мозв’язку, що є індикатором досягнення підпри-

ємством у відповідний проміжок часу певного 

рівня конкурентоспроможності. Подібну думку 

поділяють І.М. Кирчата та Г.В. Поясник [8], які 

визначають конкурентний статус як «визначене на 

конкретний момент часу становище підприємства 

на ринку, яке обґрунтоване комплексною порів-

няльною характеристикою стосовно реальних 

конкурентів та відбиває його конкурентоспромо-

жність і конкурентну позицію». Відомий вчений 

І. Ансофф запропонував визначати поняття «кон-

курентний статус» підприємства як міру визна-

чення положення підприємства в конкуренції, 

співвідношення фактичної й базової продуктив-

ності використання ресурсів» [2-3]. На думку ав-

торів робіт [20,22], «конкурентний статус є шир-

шим поняттям і охоплює не лише позицію підп-

риємства. Деякі науковці [20] вважають, що кон-
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курентний статус є передумовою для досягнення 

визначеного рівня конкурентних переваг, з точки 

зору інших [22] він лише відображає ступінь во-

лодіння певними конкурентними перевагами. На 

думку А.П. Градова при розкритті сутності кон-

курентного статусу є необхідність враховувати 

зовнішні фактори впливу  [22], тобто, пропонує 

визначитись «як робити, якими засобами, щоб 

зберегти конкурентну перевагу». 

У той же час певний рівень конкурентосп-

роможності дає можливість підвищувати або хо-

ча б підтримувати конкурентний статус, оскільки 

є динамічною здатністю підприємств машинобу-

дування реагувати на негативний вплив та вдало 

використовувати позитивний вплив чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Поняття конкурентоспроможність у нау-

ковій літературі застосовують для надання хара-

ктеристики суб’єктам (від окремого товару, під-

приємства до галузі, ТНК, держав та їх регіонів) 

та їх становищу у конкурентній боротьбі, які ві-

дносяться до мікро-, мезо-, макрорівнів економі-

чних відносин. Якщо розглядати конкурентосп-

роможність у найбільш узагальненому розумінні, 

то конкурентоспроможність економічної системи 

розглядають як її здатність змінювати траєкто-

рію руху або запланований режим функціону-

вання в процесі адаптації до дії зовнішнього се-

редовища з метою збереження, розвитку та/або 

створення нових конкурентних переваг [7].  

Загалом теорія конкурентоспроможності бере 

початок з 60-х років ХХ ст. із введення в науковий 

обіг термінів «нова конкуренція» М. Бестома та 

«конкурентна перевага» М. Портера. У тому чи-

слі саме Портер наголосив на тому, що конкуру-

ють не регіони або держави, а окремі компанії, 

тоді як регіони та держави є лише зовнішнім се-

редовищем, яке може позитивно або негативно 

впливати на конкурентні позиції компаній. Так у 

праці «Конкуренція» М. Портер протиставив по-

няття «конкурентні переваги країни» поняттю 

«порівняльні переваги фірми», стверджуючи, що 

конкурентні переваги, а отже і конкурентоспро-

можність окремої країни обумовлені зусиллями 

фірм щодо створення нових брендів та методів їх 

доставки, розвитку нового продукту, здійснення 

змін, тобто залежить від «схильності її промис-

ловості до інновацій та модернізації» [14].  

У зв’язку з особливостями економічної на-

уки, коли одна і та ж категорія трактується по-

різному в залежності від постановки завдання, 

мети та предмета дослідження, об’єкта та 

суб’єкта конкуренції, масштабу та сфери його 

діяльності, трансформаційні зміни, які відбува-

лися у підходах до визначення поняття «конку-

рентоспроможності» в ході розвитку економічної 

думки тривають і нині.  

Тобто, основою цього підходу можна вва-

жати теорію конкурентних переваг М. Портера, а 

конкурентоспроможність розглядати як порівня-

льну характеристику підприємства, що дає мож-

ливість комплексно співставити показники-

індикатори успіху діяльності підприємства на 

ринку за певний проміжок та визначити ступінь 

його переваг над підприємствами-конкурентами. 

Недоліком підходу є обмеженість його застосу-

вання для аналізу конкурентоспроможності під-

приємств, що випускають товари-субститути та 

функціонують в межах одного ринку [14].  

Популярним підходом до визначення конку-

рентоспроможності є системний підхід, що базуєть-

ся на дослідженні розвитку взаємовідносин внутрі-

шнього середовища підприємства (що є відкритою 

економічною системою) з зовнішнім середовищем. 

Представниками цього підходу Ю.В. Івановим[6], 

В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко[20], О.М. Ти-

щенко[18] та ін. в основному конкурентоспромож-

ність трактується як здатність виробничо-

економічних систем змінювати траєкторію руху або 

запланований режим функціонування в процесі ада-

птації до дії зовнішнього середовища з метою збе-

реження, розвитку тих, що вже існують, або ство-

рення нових конкурентних переваг. 

Проаналізувавши наведені вище підходи 

до визначення поняття «конкурентоспромож-

ність», визначимо її як реалізовану можливість 

підприємства тривалий час відстоювати власні 

переважні позиції у галузі завдяки наявній та 

потенційній здатності виробляти конкурентосп-

роможні товари чи послуги, які максимально 

задовольняють потреби споживачів, та ефектив-

ному використанню свого потенціалу та переваг 

над конкурентами. Крім цього, конкурентоспро-

можність є передумовою наявності у підприємс-

тва певної частки ринку – його конкурентну по-

зицію та статус підприємства на ринку.  

Тож наступним поняттям у теорії конку-

рентоспроможності підприємства є «конкурентна 

позиція». Г.Л. Азоєв  під конкурентною позицією 

розуміє позицію, яку компанія займає у певній 

галузі відповідно до результатів своєї діяльності 

та зі своїми перевагами й недоліками порівняно з 

конкурентами [1]. На думку авторів роботи [13], 

конкурентна позиція підприємства є місцем в 

конкурентних сегментах ринку зовнішнього се-

редовища стосовно конкурентів. На наш погляд, 

зводити це поняття виключно до ринкової частки 

підприємства є не досить коректним.  

Найбільш вдале трактування терміну 

«конкурентна позиція», на наш погляд, надане Д. 

В. Резніченко [15] та В. В. Матвєєв [11] а саме: 

конкурентна позиція підприємства відображає 

положення підприємства, що відображає досяг-

нутий рівень його конкурентоспроможності на 

конкретному сегменті ринку, завдяки адаптації 

конкурентного потенціалу та реалізації обраної 

ним конкурентної стратегії, яка створює можли-

вості для формування нових і розвитку існуючих 

конкурентних переваг для подальшого функціо-

нування на ринку. 
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Рис.1. Взаємозв’язок понять теорії конкурентоспроможності  

у формуванні конкурентного статусу підприємства* 
 

* Авторська розробка 

 

 

Внутрішній потенціал підприємства: 

виробничий, управлінський, фінансовий, кадровий, інформаційно-інноваційний, інвестиційний, 

маркетинговий тощо. 

Зовнішні конкурентні переваги: 

якість товару, рівень цін, сервісне обслуговування, імідж 

підприємства, знання споживачів, високий рівень інновацій 

тощо. 

Конкурентний потенціал 

підприємства: 

наявні конкурентні перева-

ги та можливості викори-

стання і розвитку цих пе-

реваг в майбутньому для 

забезпечення стійкої кон-

курентної позиції на ринку 

Конкурентна політика підприємства: 

система заходів щодо  забезпечення високого рівня конкурентоспромож-

ності підприємства та зміцнення конкурентного статусу з урахуванням 

діючих реалій конкурентного середовища, сформованого відповідно до 

наявних конкурентних переваг та потенціалу 

Конкурентна стратегія підприємства: 

комплекс заходів, які ґрунтуються на конкурентному потенціалі і конку-

рентних перевагах, спрямованих на досягнення поставлених стратегічних 

конкурентних цілей на певному ринку 
 

Конкурентна позиція підприємства: 

досягнутий рівень його конкурентоспроможності на конкретному сегменті ринку, завдяки адаптації 

конкурентного потенціалу та реалізації обраної ним конкурентної стратегії, яка створює можливості 

для формування нових і розвитку існуючих конкурентних переваг для подальшого функціонування на 

ринку 

Конкурентоспроможність: 

реалізована можливість підприємства тривалий час відстоювати власні переважаючі позиції у галузі 

завдяки наявній та потенційній здатності виробляти конкурентоспроможні товари чи послуги, які 

максимально задовольняють потребу споживачів, та ефективному використанню свого потенціалу та 

переваг над конкурентами 

Внутрішні конкурентні переваги: 

технологія, ефективність виробництва, економія на масштабах 

виробництва, ефективність менеджменту, ефективні контакти 

з постачальниками матеріально-технічних ресурсів і т.д. 

 

Конкурентний статус: 

оцінним показником рівня конкурентоспроможності, що досягається в процесі діяльності підприєм-

ства на конкурентному ринку при ефективному використані конкурентного потенціалу та досягненні 

певного рівня конкурентних переваг реалізованих у конкурентній позиції 
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Збереженню та завоюванню нових міцних 

конкурентних позицій, а у подальшому забезпе-

чення достатнього рівня конкурентоспроможно-

сті на ринку, сприяє ефективне управління пере-

вагами, якими володіють підприємства машино-

будування порівняно з конкурентами. Підприєм-

ство в змозі перевершити своїх конкурентів у 

тому випадку, коли воно здатне створити певні 

відмінності від інших, наприклад, у вигляді бі-

льшої цінності для споживачів чи створити порі-

внювану з конкурентами цінність при менших 

витратах, та у майбутньому їх зберегти та прим-

ножити. Д. В. Резніченко під конкурентними пе-

ревагами розуміє сукупність засобів та компете-

нцій, якими володіє підприємство (регіон, галузь, 

країна) і які надають йому перевагу над конкуре-

нтами [15]. 

Для Р.А. Фатхутдінова «конкурентна пе-

ревага – яка-небудь ексклюзивна цінність, якою 

володіє система і яка дає їй перевагу перед кон-

курентами. Цінність – особливий зміст системи, 

який вона прагне зберегти або мати» [19]. 

У загальному економічному розумінні, 

конкурентні переваги – це такі характеристики, 

які забезпечують підприємству перевагу над 

прямими конкурентами. Проте деякі науковці [8, 

9, 12, 16, 19] поняття конкурентних переваг зву-

жують до характеристики, властивості товару чи 

марки, що створюють для фірми визначену пере-

вагу над своїми прямими конкурентами з позиції 

ексклюзивної цінності, яка дає перевагу, більш 

вигідну позицію над конкурентами. Конкурентна 

перевага підприємства трактується як результат 

більш ефективного за конкурентів управління 

процесами формування і розвитку таких якісних 

і кількісних властивостей продукту, які предста-

вляють цінність для покупця. 

Відповідно до іншого погляду щодо сут-

ності поняття конкурентних переваг, а саме з 

точки зору можливих джерел їх здобуття, конку-

рентні переваги описують, застосовуючи інші 

поняття теорії конкуренції та конкурентоспро-

можності. Так, М. Сарітх вважає, конкурентні 

переваги передумовою формування конкуренто-

спроможності підприємства,називаючи їх пози-

тивними чинниками, що забезпечують конкурен-

тоспроможність економічних об’єктів і суб’єктів. 

Їх конкурентоспроможність може складатися з 

кількох конкурентних переваг [17]. 

Деякі інші відомі науковці [20, 22] ствер-

джують, що основною передумовою досягнення 

конкурентних переваг підприємства є його кон-

курентний статус. А.П. Градов під поняттям кон-

курентного статусу пропонує розглядати розу-

міння того, «як робити, якими засобами, щоб 

зберегти конкурентну перевагу» [22]. Причому 

це поняття охоплює не тільки позицію підприєм-

ства на ринку (у галузі), але і ступінь володіння 

їм визначених порівняльних переваг. «Конкурен-

тний статус визначається конкурентною позиці-

єю підприємства і є передумовою для досягнення 

визначеного рівня конкурентних переваг» [20], а 

конкурентна позиція визначається положенням 

суб’єкта господарювання на ринку й ототожню-

ється з величиною ринкової частки того чи іншо-

го підприємства [1].  

Тож, наявність у підприємств машинобу-

дування певних конкурентних переваг, впливає 

на обрання ними напрямів розвитку та вдоскона-

лення, тобто, на формування конкурентної стра-

тегії та визначає характер конкурентної політи-

ки, що направлена на укріплення та досягнення 

нових конкурентних переваг.  

У роботі авторів Д. В. Резніченко [15], С. 

Б. Романишина [16]  наведене поняття «конкуре-

нтний статус» є більш широким, що охоплює не 

лише позицію підприємства, а й ступінь воло-

діння ним певними конкурентними перевагами. 

Адже підприємство машинобудування на почат-

ковому етапі свого розвитку може мати не надто 

вигідну конкурентну позицію, але мати, за раху-

нок певних конкурентних переваг (інноваційний 

продукт, низька ціна тощо), дещо вищий конку-

рентний статус порівняно з аналогічними підп-

риємствами.  

Цікавою для нашого дослідження є класи-

фікація конкурентних переваг, яка наведена у 

роботі [10]: за ознакою спрямованості (на ті, що 

спрямовані на формування майбутнього конку-

рентного статусу підприємства, і ті, що спрямо-

вані на підтримання наявного конкурентного 

статусу), за ознакою тривалості дії існують кон-

курентні переваги, що є тривалими у часі та 

спрямовані на підтримання наявного конкурент-

ного статусу підприємства, що доводить необ-

хідність виділення окремої ознаки класифікації 

щодо спрямованості дії. 

Таким чином, конкурентні переваги досяга-

ються виділенням набору ключових факторів, які  

враховують так звані стратегічні ступені свободи: 

наскільки в умовах сформованого рівня впливу не-

контрольованих факторів підприємство зможе варі-

ювати основними параметрами даного чинника.  

Щодо категорії «конкурентний потенціал 

підприємства», то наразі в економічній літерату-

рі, теж не існує однозначного трактування цього 

поняття. Вперше поняття конкурентний потенці-

ал було розглянуто в роботі Л.В. Балабанової, 

який розглядався як «сукупність наявних конку-

рентних переваг і маркетингових можливос-

тей фірми, що мають здатність при сприятливо-

му маркетинговому кліматі трансформуватися в 

конкурентні переваги підприємства, забезпечую-

чи йому стійку конкурентну позицію на ринку» 

[5]. При подальшому розвитку досліджень під 

конкурентним потенціалом розуміється вже «… 

комплекс можливостей і ресурсів підприємства, 

що забезпечує отримання конкурентних переваг 

на ринку і досягнення поставлених стратегіч-

них конкурентних цілей» [4].  
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Конкурентний потенціал підприємств ма-

шинобудування характеризує функціональні мо-

жливості всіх видів діяльності, що провадяться 

підприємством в конкурентних умовах, які ви-

значаються конкретними обставинами щодо мо-

жливостей виробництва і збуту. З одного боку – 

це ринок, а з іншого – можливості підприємства, 

визначені його потенціалом щодо виробництва 

та просування конкурентного товару на цьому 

ринку. По суті, конкурентний потенціал підпри-

ємства машинобудування – це його потенціал у 

конкурентній боротьбі, яку провадить підприєм-

ство в процесі діяльності на конкретному ринку. 

Головним завданням при встановленні рівня 

конкурентного потенціалу є визначення кількіс-

них і якісних станів всіх його категорій, а також 

вивчення заходів, які повинні бути спрямовані на 

підвищення рівня конкурентного потенціалу під-

приємства машинобудування. 

В цілому конкурентний потенціал підпри-

ємства – сукупність зовнішніх і внутрішніх мож-

ливостей здійснювати виробництво конкуренто-

спроможної продукції в довгостроковій перспек-

тиві. Конкурентний потенціал обґрунтований 

наявністю переваг, саме вони сприяють його фо-

рмуванню у поєднанні з наявними ресурсами 

(внутрішнім потенціалом підприємства). Відпо-

відно до цього, потенціал підприємства включає 

в себе сукупність компонентів, які впливають на 

визначення конкурентного потенціалу в цілому.  

Отже, основою формування конкурентно-

го статусу є конкурентний потенціал підприємс-

тва машинобудування, який базується на ресурс-

но-діяльнісному підході. Слід зазначити, що ре-

сурсною компонентою у конкурентному потен-

ціалі є сукупність наявних конкурентних переваг 

(внутрішні переваги – потенціал підприємства та 

зовнішні переваги – переваги щодо положення 

на ринку) та можливостей використання і розви-

тку цих переваг в майбутньому, а діяльнісною – 

результати цілеспрямованого функціонування в 

певних умовах для забезпечення стійкої конку-

рентної позиції на ринку. Конкурентна позиція в 

свою чергу визначає конкурентний статус підп-

риємства машинобудування, який є передумовою 

для досягнення нового рівня конкурентних пере-

ваг та бажаного рівня конкурентоспроможності, 

що представлено на рис. 1.  

Отже, оцінку конкурентного статусу підп-

риємства машинобудування пропонуємо здійс-

нювати на основі дослідження його конкурент-

ного потенціалу, що констатує наявність у підп-

риємства передумов досягнення кращого рівня 

конкурентних переваг. Мається на увазі, що ці 

передумови в великій мірі залежать від стратегі-

чного потенціалу, який є внутрішніми факторами 

формування конкурентоспроможності, а також 

від впливу зовнішніх факторів маркетингового 

середовища (факторів виробництва та інфра-

структури, наявності супутніх галузей, парамет-

рів попиту, параметрів конкурентоспроможності 

фірм-конкурентів) за умови наявності у підпри-

ємства певного рівня конкурентних переваг. 

Оцінка може проводитися з урахуванням 

функцій конкурентного статусу, де основним 

завданням є визначення ступеню достатності 

розвитку стратегічного потенціалу та наявності 

умов зовнішнього маркетингового середовища 

для підтримки існуючого або досягнення нового 

рівня конкурентних переваг та конкурентоспро-

можності. При цьому, виходячи із ресурсно-

діяльнісного підходу до формування базових 

категорій дослідження, оцінка конкурентного 

потенціалу буде переміщуватися із площини ви-

значення достатності ресурсів на оцінку макси-

мально можливих результатів від здійснення 

економічних операцій підприємством, викорис-

товуючи ці ресурси при визначених обмеженнях 

як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Вирішення цього завдання потребує виок-

ремлення певного обсягу ресурсів відповідно до 

кожного елемента стратегічного потенціалу в 

залежності від видів діяльності, що провадить 

підприємство з метою досягнення стратегічних 

конкурентних цілей. Далі здійснюється порів-

няння фактичної та необхідної кількості ресурсів 

та формується узагальнююча оцінка з урахуван-

ням значущості кожного елемента стратегічного 

потенціалу.  

Крім цього, при оцінці конкурентного ста-

тусу варто враховувати недостатній рівень мето-

дичної розробленості поняття конкурентного 

статусу, що обумовлює необхідність уточнення 

характеристик конкурентного статусу для пода-

льшої розробки методики оцінки, а також мето-

дологічного підходу до формування та управлін-

ня конкурентним статусом підприємства. 

Виходячи з наведеного вище, конкурент-

ний статус підприємства машинобудування ха-

рактеризує достатність передумов досягнення 

підприємством певного рівня конкурентної пере-

ваги та залежить від ефективності використання 

ним ресурсів (рівня «корисності» стратегічного 

потенціалу підприємства), а також характеру і 

ступеню використання умов зовнішнього сере-

довища (факторів виробництва та інфраструкту-

ри, наявність супутніх галузей, параметри попи-

ту, параметри конкурентоспроможності фірм-

конкурентів).  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Виходячи із проведеного дослідження, 

конкурентний статус є показником рівня конку-

ренто-спроможності, що досягається в процесі 

діяльності підприємства машинобудування на 

конкурентному ринку при ефективному викорис-

танні його конкурентного потенціалу та досяг-

ненні певного рівня конкурентних переваг, реа-

лізованих у конкурентній позиції. Конкурентний 

статус підприємства машинобудування відобра-

жає не лише конкретний результат його діяльно-
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сті за певний період у відповідних умовах конку-

ренції, а й враховує динаміку змін цих умов під 

впливом значної кількості факторів і ризиків. 

Завдання будь-якого суб’єкта конкурентних від-

носин полягає в підвищенні конкурентоспромо-

жності та розширенні можливостей протистоян-

ня впливу конкурентів, що неможливо без оцінки 

конкурентного статусу. Тому перспективою по-

дальших досліджень є розробка методичного 

підходу до оцінки конкурентного статусу підп-

риємств машинобудування з урахуванням ресур-

сної складової, що, зокрема, актуалізується в 

умовах обмеженості фінансових ресурсів вітчиз-

няних підприємств машинобудування. 
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Тимощук М.Р. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Проаналізовано різноманітні визначення поняття «розвиток підприємства». Розглянуто якісні харак-

теристики «розвиток» і «зростання», «стійкий» та «сталий» розвиток. На підставі проведених досліджень 

дано означення поняттю «розвиток підприємства». Встановлено зовнішні та внутрішні фактори, які вплива-

ють на розвиток. Визначено ключову роль управління розвитком підприємства. Запропоновано розглядати 

процес управління соціально-економічним розвитком підприємства як послідовність означених етапів: оціню-

вання конкурентного статусу підприємства; вибір напрямів соціально-економічного розвитку; планування роз-

витку і регулювання процесу соціально-економічного розвитку. Аргументовано пріоритетність застосування 

індикативного планування в процесі управління розвитком підприємств.  

Ключові слова: розвиток підприємства, управління соціально-економічним розвитком, ефективність ді-

яльності підприємств, індикативне планування.  

 

Постановка проблеми. Розвиток світової 

економіки супроводжується виникненням нових 

причинно-наслідкових зв’язків, які формують 

умови і визначають особливості функціонування 

суб’єктів господарювання у складному і зміню-

ваному конкурентному середовищі, що вимагає 

пошуку нових ефективних засобів підвищення 

конкурентоспроможності як основи соціально-

економічного розвитку підприємств. 

Планування соціально-економічного роз-

витку підприємств в динамічних умовах струк-

турно-організаційних трансформацій національ-

ної економіки, активізації інвестиційно-

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

є актуальною, складною і багатогранною про-

блемою, для ефективного вирішення якої слід 

використовувати дієві засоби економічного оці-

нювання доцільності, результативності і ризиків 

соціально-економічних перетворень, а також ві-

дповідні засоби планування, до числа яких слід 

віднести індикативне планування як сукупність 

процедур встановлення і забезпечення досягнен-

ня загальнонаціональних пріоритетів шляхом 

узгодження (координування) інтересів і діяльно-

сті державних та недержавних органів управлін-

ня, а також суб’єктів господарювання як рівноп-

равних учасників процесу управління економі-

кою, які поєднують державне регулювання з ри-

нковим саморегулюванням та ґрунтуються на 

збалансованій системі показників (індикаторів) 

соціально-економічного розвитку країни, регіо-

ну, галузі, підприємств і організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми стратегічного управління та плану-

вання розвитку суб’єктів господарювання актив-

но досліджувалися і достатньо повно описані у 
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працях таких вітчизняних і зарубіжних науков-

ців, як І. Ансофф, М. Портер, А. Воронкова, 

І. Джаін, І. Рєпіна, О. Федонін, О. Раєвнєва, 

О. Балацький. У той же час теоретичні засади 

поняття розвитку підприємств залишаються не-

достатньо опрацьованими попри прискіпливу 

увагу до цієї проблеми низки науковців.  

Формулювання цілей статті. На підставі 

аналізу теоретичних досліджень і публікацій що-

до тлумачення поняття розвитку підприємства 

окреслимо невирішені або дискусійні частини 

загальної проблеми, а саме – запропонуємо пос-

лідовність процесу управління соціально-

економічним розвитком підприємства, розгляне-

мо можливість застосування індикативного пла-

нування в процесі управління розвитком підпри-

ємств. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розвиток підприємства визначають як незво-

ротну, спрямовану і закономірну зміну системи 

на підставі реалізації властивих їй механізмів 

самоорганізації. Незворотність змін означає не-

від’ємність темпів приросту основних соціально-

економічних показників. Спрямованість змін 

означає підпорядкованість локальних цілей дося-

гненню місії підприємства. Закономірність змін 

означає їх відповідність причинно-наслідковим 

зв’язкам, тобто здатність системи на адекватну 

реакцію щодо зміни зовнішнього середовища. 

Соціально-економічний розвиток, на відміну від 

економічного зростання, означає досягнення як 

економічних, так і соціальних індикаторів розви-

тку підприємства.  

Розвиток системи характеризує її здатність 

до трансформації при збереженні відносної стій-

кості і протидії змінам. Рушійною основою роз-

витку підприємства є його потенціал як сукуп-

ність властивостей досліджуваного об’єкта, що 

створюють можливість виконання відповідної 

роботи.  
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Для оцінювання розвитку підприємства 

використовують такі якісні характеристики, як 

«стійкий» і «сталий» розвиток.  

Сталий розвиток (постійний, стабільний) 

характеризує здатність системи підтримувати 

певні темпи руху, натомість стійкий розвиток 

підприємства можна тлумачити як його здатність 

утримувати рівновагу при зовнішніх збуреннях 

[1, 499, 506].  

Стійкий розвиток підприємства є цілес-

прямованим рухом (переміщенням) із почат-

кового стану до стану, визначеного сукупніс-

тю індикаторів, з урахуванням зовнішніх об-

межень і потенціалу підприємства. Стійкий 

розвиток при цьому можна тлумачити як пос-

тупальний, збалансований і гармонійний 

(пропорційний) розвиток, за якого знижують-

ся ризики майбутньої діяльності підприємст-

ва. Таке розуміння стійкого розвитку підпри-

ємства цілком відповідає загальній концепції, 

за якою стійким вважають розвиток, який за-

безпечує на належному рівні теперішні потре-

би без загрози для прийдешніх поколінь. 

Щодо процесу розвитку підприємства, то 

його слід відрізняти від процесу зростання. Еко-

номічне зростання будемо тлумачити як процес 

розширення масштабів виробництва без змін 

(поліпшення) показників його ефективності. У 

той же час розвиток підприємства безпосередньо 

пов’язаний із підвищенням ефективності вироб-

ничо-господарської діяльності підприємства, а 

також із досягненням значень показників, з до-

помогою яких відображають економічні та соці-

альні цілі підприємства. 

Розвиток підприємств відбувається нерів-

номірно. За концепцією життєвого циклу, яка 

розроблена І. Ансоффом [2], періоди стабільнос-

ті (стійкого стану) змінюються періодами транс-

формації (перехідного стану). Оскільки періоди 

стабільності триваліші, ніж періоди перетворень, 

то підприємство можна розглядати як відносно 

стійку цілісну економічну систему, розвиток якої 

відбувається еволюційно, а періоди трансформа-

ції виникають періодично і потребують окремого 

розгляду. Слід зазначити, що на розвиток підп-

риємств істотно впливають трансформаційні 

процеси, які відбуваються на макроекономічно-

му рівні. 

На підставі проведених досліджень нами 

визначено, що до чинників зовнішнього середо-

вища, які впливають на соціально-економічний 

розвиток підприємства, слід віднести такі: соціа-

льно-політичні; законодавчі; економічні; ринко-

ві; науково-технічні; екологічні; демографічні; 

культурно-освітні; регіональні. До числа найіс-

тотніших груп внутрішніх факторів впливу на 

розвиток підприємства за методологією BSC 

пропонуємо віднести «продукцію», «ресурси», 

«процеси», «нематеріальні активи». 

Розвиток підприємства не може відбувати-

ся самостійно, він залежить від якості системи 

управління, в якій суб’єкт здійснює вплив на 

об’єкт із метою вирішення тактичних, оператив-

них і стратегічних завдань задля отримання при-

бутку та переходу на більш високу стадію жит-

тєвого циклу. 

Управління розвитком підприємства деякі 

автори розглядають як «…процес або підтримки 

підприємства у плановому розвитку, або штучної 

зміни еволюційного вектора розвитку для досяг-

нення мети  існування системи – формування 

адекватного умовам, що стохастично змінюють-

ся, рівня конкурентоспроможності і забезпечення 

тривалої присутності підприємства в економіч-

ному просторі національної або світової еконо-

міки [3, 106]. 

О. В. Раєвнєва розуміє управління розвит-

ком як процес «…усунення протиріч, що вини-

кають на двох рівнях – між генетичною схильні-

стю підприємства до розвитку й орієнтирами 

розвитку та між сформованою моделлю розвитку 

підприємства і стохастичними флуктуаціями зо-

внішнього або внутрішнього середовища, що або 

змінюють уявлення про образ майбутнього роз-

витку, або провокують несподівану зміну стадії 

чи фази циклу розвитку підприємства»  

[4, 213–216]. 

Про розвиток підприємства можна ствер-

джувати тоді, коли внаслідок поліпшення вироб-

ничих або бізнес-процесів чи управління ними 

підвищується ефективність діяльності підприєм-

ства в поточному періоді часу порівняно з базо-

вим. 

Процес управління розвитком підприємст-

ва, на наш погляд, повинен охоплювати етапи 

оцінювання конкурентного статусу підприємст-

ва; вибір напрямів соціально-економічного роз-

витку; планування розвитку і регулювання про-

цесу соціально-економічного розвитку (рис. 1). 

На першому етапі встановлюється фаза 

життєвого циклу підприємства (зародження, ста-

новлення, зростання, рання зрілість, зрілість, 

старіння). Показником оцінювання фази життє-

вого циклу підприємства може служити конку-

рентний статус, який характеризується конкуре-

нтною позицією, конкурентоспроможністю і 

конкурентною стійкістю підприємства. Засоби 

оцінювання конкурентного статусу підприємст-

ва, які спираються на дискримінантні та нейрон-

ні моделі, дають змогу отримати комплексні кі-

лькісно-якісні оцінки конкурентної позиції підп-

риємств, їх конкурентоспроможності, а також 

конкурентної стійкості. Існує й низка інших ме-

тодів оцінювання конкурентного статусу підпри-

ємства, до числа яких слід віднести методи фі-

нансового аналізу, методи теорії нечітких мно-

жин, економіко-статистичні методи, методи сис-

темного аналізу тощо. 
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1. 

Оцінювання конкурентного 

статусу і потенціалу розвитку 

підприємства 

2. 

Вибір напрямів соціально-

економічного розвитку 

3. 

Планування соціально-

економічного розвитку 

4. 

Відстеження рівнів індикаторів і 

регулювання процесу соціально-

економічного розвитку 

Моніторинг показників внутрішнього і 

зовнішнього середовища. 

Прийняття рішення щодо необхідності чи 

недоцільності втручання у процес 

Індикативне за змістом планування  

з використанням балансових, 

оптимізаційних, економіко-статистичних 

та інших засобів 

Розроблення стратегічних напрямів 

розвитку стосовно видів діяльності, 

бізнес-процесів, продукції, споживачів, 

персоналу тощо 

З використанням методів фінансових 

коефіцієнтів, дискримінантних моделей, 

регресійних моделей, ACOV-моделей, 

нейронної мережі, методів теорії 

нечітких множин тощо 

 

 

Рис. 1. Процес управління соціально-економічним розвитком підприємства* 
 

* Власна розробка автора 

 
За методами економіко-статистичного 

моделювання конкурентний статус підприємст-

ва, а також можливості його соціально-

економічного розвитку оцінюють на підставі 

відповідної дискримінантної функції чи регре-

сійної моделі фінансового стану як основи роз-

витку суб’єкта господарювання. Як факторні 

ознаки розглядають фінансові коефіцієнти, роз-

рахунок яких спирається на дані фінансової зві-

тності підприємства. Граничною негативною 

оцінкою фінансового стану підприємства є мо-

жливість його банкрутства. Ступінь ризику бан-

крутства як дзеркального відображення можли-

вості успішного розвитку підприємства оціню-

ють за допомоги низки розроблених іноземних 

та вітчизняних моделей [5].  

Вибір напрямів соціально-економічного 

розвитку підприємства може стосуватися бізнес-

процесів (технічна, технологічна диверсифіка-

ція), продукції (спеціалізація, товарна диверси-

фікація), споживачів (диверсифікація ринків збу-

ту), персоналу (розвиток людського капіталу). 

Особливої уваги заслуговує вибір (зміна) виду 

діяльності, оскільки диверсифікація видів діяль-

ності, як правило, супроводжується синергійним 

ефектом. 

Диверсифікованість діяльності підприємс-

тва оцінюють з допомогою показника кількості 

напрямів діяльності в портфелі підприємства, 

показників Херфіндаля або Р. Румельта [6]. За 

значенням показника Р. Румельта, який розрахо-

вують з урахуванням показників спеціалізації, 

рівня централізації, рівня взаємозв’язків і рівня 

вертикальної інтеграції, підприємства відносять 

до семи категорій: з єдиним напрямом діяльнос-

ті; вертикально інтегроване; з домінуючим і 

примусовими побічними напрямами діяльності; з 

домінуючим та з необ’єднаними побічними на-

прямами діяльності; з об’єднаними примусовими 

напрямами діяльності; з об’єднаними послідов-

ними напрямами діяльності; з необ’єднаними 

напрямами діяльності. 

На третьому етапі здійснюють планування 

соціально-економічного розвитку підприємства з 

урахуванням обраних видів економічної діяльності 

і напрямів удосконалення бізнес-процесів, продук-

ції, розвитку персоналу, диверсифікації ринків збу-

ту. Це завдання є складним і багатоваріантним. До 

числа найуживаніших методів планування, які ви-

користовують для вирішення подібних завдань, 

слід віднести балансові методи, оптимізаційні ме-

тоди, методи економіко-статистичного моделю-

вання, індикативне планування. 

Індикативне планування розглядають як 

складову частину системи державного регулю-

вання на всіх рівнях управління, а індикативні 

плани – як організаційно-економічний інстру-

мент трансформації прогнозів, цільових програм, 
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концепцій розвитку тощо, як систему соціально-

економічних індикаторів, а також як засіб коор-

динації управлінських дій на шляху досягнення 

встановлених цілей [7]. 

Індикативне планування може слугувати 

високоефективним засобом державного макрое-

кономічного регулювання. Формування системи 

взаємопов’язаних і взаємоузгоджених індикати-

вних планів, які б пронизували всі рівні управ-

ління (від рівня національної економіки до рівня 

суб’єкта господарювання), дасть змогу створити 

і ефективно відобразити цілісну концептуальну 

модель соціально-економічного розвитку країни 

на основі сукупності державних цільових про-

грам, прогнозів розвитку економіки, системи 

економічних регуляторів, установлених пріори-

тетних напрямів інвестиційно-інноваційного ро-

звитку економіки [8, 163]. 

Стрижнем індикативного планування є уз-

годжена взаємодія центральних, регіональних 

органів державного регулювання та суб’єктів 

господарювання. 

Важелями економічного впливу на розви-

ток економіки з боку органів державного регу-

лювання слугують податкова система, квоти, 

дотації, ліцензії, тарифи, облікова ставка, норми 

амортизаційних відрахувань тощо. 

Індикативне планування на підприємст-

ві охоплює процеси формування стратегічних, 

поточних і оперативних планів. У стратегіч-

ному плані через сукупність індикаторів роз-

витку підприємства (соціальних, економічних, 

виробничих) відображають головну мету (мі-

сію) з урахуванням мінливості довкілля і вну-

трішнього середовища. Індикатори поточного 

плану націлюють підприємство на ефективне 

функціонування шляхом виготовлення конку-

рентоспроможної продукції, її вчасного онов-

лення, рівно  як і технології виробництва. 

Оперативні плани мають за мету оптимальне 

використання внутрішніх ресурсів (основних 

засобів, сировини і матеріалів, енергетичних, 

інформаційних, фінансових і трудових ресур-

сів). Одночасно в оперативних планах відо-

бражають коригувальні (регуляційні) дії сис-

теми менеджменту підприємства, які викли-

кані змінами внутрішнього чи зовнішнього 

середовища, зокрема, кон’юнктури товарного 

ринку, інвестиційного клімату, видів і джерел 

ресурсного забезпечення, податкової системи, 

якості життя населення тощо [9]. 

До основних принципів розроблення сис-

теми індикативного планування слід віднести 

такі: комплексність формування планів з узго-

дженням інтересів усіх суб’єктів господарюван-

ня, наукову обґрунтованість планових рішень, 

спрямованість планів на досягнення головної 

мети та вирішення пріоритетних завдань соціа-

льно-економічного розвитку, безперервність, 

системність і гнучкість планування. 

Сукупність організаційно-економічних рі-

шень та управлінських дій, які спрямовані на здійс-

нення завдань, установлених індикативними плана-

ми щодо досягнення місії підприємства, можна тлу-

мачити як стратегію його соціально-економічного 

розвитку, реалізація якої вирішально залежить від 

потенціалу суб’єкта господарювання. 

Розроблення стратегії розвитку підприємс-

тва є ітераційним процесом формування розподі-

леної в часі системи цілей і напрямів розвитку 

підприємства з урахуванням наявних і можливих 

для залучення ресурсів. Стратегія підприємства 

базується на дослідженні тенденцій зміни 

кон’юнктури ринку і конкурентного середовища, 

формуванні оптимального товарного асортимен-

ту і ефективної товарної політики, раціонально-

му розподілі обмежених ресурсів між видами і 

напрямами діяльності тощо [10, 177-181]. 

Моніторинг показників виробничо-

господарської діяльності підприємства, а також 

зовнішнього середовища (етап 4) дає змогу 

приймати обґрунтовані рішення щодо регулю-

вання процесу соціально-економічного розвитку 

підприємства. Ефективність управлінських рі-

шень при цьому істотно залежить від дієвості 

системи менеджменту підприємства та доскона-

лості інформаційних технологій, які використо-

вує підприємство [11]. 

Інформацію (інформаційні продукти) роз-

глядають як дійовий засіб впливу на розвиток 

підприємства через виконання соціальних і еко-

номічних функцій. Оперативне і системне упо-

рядкування інформації та її цільове використан-

ня є передумовою ефективного управління роз-

витком підприємства.  

Стосовно впливу науково-технічного про-

гресу на розвиток підприємства варто відзначити 

особливу роль нових знань як важливого чинни-

ка досягнення поставленої мети щодо економіч-

ного розвитку підприємства. Нові знання ведуть 

до поліпшення якісних характеристик упрова-

джених у виробництво продуктів, сприяють роз-

робленню нової конкурентоспроможної продук-

ції, удосконаленню виробничих та інформацій-

них технологічних процесів, упровадженню ефе-

ктивних методів менеджменту, що безпосеред-

ньо позначається на цільових показниках ефек-

тивності виробничо-господарської діяльності – 

прибутку, обсягах доходу, витратах на виробни-

цтво і збуті продукції тощо. 

Неодмінною умовою успішної діяльності 

підприємств є постійна їх трансформація, потен-

ціал якої залежить від сукупності вільних на фік-

сований момент часу ресурсів, а доцільність і 

результативність змін у межах трансформацій-

них процесів визначаються рівнем економічного 

ризику, що супроводжує ці процеси. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Головною метою стратегії розвитку 

держави як цілісного соціально-економічного 
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утворення є забезпечення високого рівня добро-

буту і якості життя теперішнього і майбутнього 

поколінь населення, розвиток людського та соці-

ального потенціалу, а запорукою її досягнення – 

соціально-економічний розвиток підприємств з 

урахуванням балансу інтересів споживачів, пер-

соналу і акціонерів та необхідності створення і 

підтримки в суспільстві соціальної гармонії. 

Соціально-економічний розвиток підпри-

ємств слід розглядати як незворотну, цілеспря-

мовану і закономірну зміну стану суб’єктів гос-

подарювання з урахуванням сукупності внутрі-

шніх індикаторів, зовнішніх обмежень і потенці-

алу їх розвитку. 

На підставі проведених досліджень нами 

запропоновано означення поняття «розвиток пі-

дприємства» та визначено зовнішні та внутрішні 

фактори, які впливають на розвиток. Встановле-

но ключову роль управління розвитком підпри-

ємства та проаналізовано процес управління со-

ціально-економічним розвитком підприємства, 

аргументовано пріоритетність застосування ін-

дикативного планування в процесі управління 

розвитком підприємств. 

Подальші розвідки повинні стосуватися 

розроблення методики обґрунтування вибору 

напрямів соціально-економічного розвитку підп-

риємств; формулювання концепції індикативного 

планування соціально-економічного розвитку 

підприємства та вимог до його моделювання. 

Проведення таких досліджень дасть змогу 

створити передумови для підвищення якості та 

обґрунтованості програм розвитку суб’єктів гос-

подарювання.  
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ:  

МОДЕЛЮВАННЯ  І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

 
У статті розглядаються необхідні історичні відомості про  розвиток математичного моделювання. 

Визначено суть математичного моделювання та роз’яснено деякі його філософські проблеми. Проаналізовано 

основні поняття моделей та їх видів, поняття системи та її структурної схеми. Обгрунтовано доцільність 

застосування і наведено конкретні  приклади застосування моделей і моделювання  в економічних досліджен-

нях. Детально проаналізовано поняття «чорної скриньки», структурної схеми системи та системного аналізу. 

Ключові слова: модель,  математична модель, моделювання,  математичне моделювання, система, 

входи системи, виходи системи, структурна схема системи, «чорна скринька», системний аналіз. 

 
Постановка проблеми. Метод моделей, 

який зводить економічні дослідження до матема-

тичних задач, виник давно. Створення обчислю-

вальної техніки в минулому столітті відкрило 

для нього реальну перспективу стати потужнім 

інструментом наукового аналізу. Поява цієї тех-

ніки внесла в методи досліджень цілу низку но-

вих концепцій та ідей, безмежно розширивши 

інструментарій дослідника. Відбулася значна 

переоцінка існуючих способів аналізу, появилися 

нові, особливу роль в яких стали відігравати ме-

тоди формалізованих моделей, метод експертиз 

та їх синтез, так звані імітаційні системи. Цей 

інструментарій має чудові можливості вивчати 

процеси і явища, які відбуваються в суспільній 

сфері. Тому, знаючи результат, наслідки наших 

рішень, ми завжди можемо здійснити основний 

акт управління: прийняти рішення, яке відпові-

дає цілі, яка переслідується особою (або особа-

ми), відповідальною за прийняття рішення. От-

же, знання – майже синонім управління. Служба 

моделей економіки, при її наявності, може дава-

ти неоціненну інформацію керівництву в розв'я-

занні різних питань економічної політики і вибо-

ру програм. Особа, що не володіє методами мо-

делей, не може претендувати на роль економіста. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історія розвитку математичного моделювання 

прослідкована, наприклад, в монографії Дж. Да-

нціга «Лінійне програмування, його узагальнен-

ня і застосування»[7]. Відмічається, що економі-

сти почали математично описувати економічні 

системи ще у вісімнадцятому столітті. Простий 

приклад моделі побудував Кене у своїй економі-

чній таблиці, намагаючись визначити взаємозв'я-

зок між землевласниками, землеробами і реміс-

никами. В середині дев'ятнадцятого століття 

Л. Вальрас  запропонував  лінійну  математичну 

 
______________ 

© Червак-Смерічко Олеся Юріївна, к.ф.-м.н. доцент 

кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», olesyachervak@gmail.com 

 

модель зі сталими технологічними коефіцієнта-

ми. Переважна більшість спеціалістів займалася 

аналізом теоретичних проблем, зв'язаних з мож-

ливістю економічної рівноваги та її ефективніс-

тю в умовах конкуренції або монополії. Однак до 

30-х років минулого століття всі роботи в цій 

галузі носили розрізнений характер. 

В 30-х роках двадцятого століття групою 

австрійських і німецьких економістів проводи-

лась робота з узагальнення лінійної технологіч-

ної моделі Л. Вальраса. В результаті цієї роботи 

виникли певні питання, які стимулювали появу 

роботи математика Дж. фон Неймана (1932 р.) 

«Модель загальної економічної рівноваги». Він 

показав, що ринкові сили максимізують темп 

росту економіки, і довів, що цей максимум рів-

ний процентній ставці на капітал, інвестований у 

виробництво. При цьому, фон Нейман виходив з 

того, що економіка є замкнутою системою зі ста-

лим темпом росту. Ця робота, як і більшість тео-

ретичних робіт того часу, відноситься до якісно-

го аналізу економіки, в якому ціль математично-

го моделювання полягала в описанні взаємозв'я-

зків всередині системи скоріше за все з якісного, 
ніж з кількісного, боку; маніпулювання рівнян-

нями було зручним способом отримання цінних 

логічних висновків із припущень[4]. 

Роботи над загальною моделлю лінійного 

програмування проводились цілком незалежно 

від вищезгаданих робіт і переслідували практич-

не застосування [1,2,3]. У результаті 

В.В. Леонтьєв побудував математичну модель 

реальної американської економіки (1919–  

1939 pp.) для того, щоб можна було прослідкува-

ти вплив політики уряду і тенденцій у сфері за-

купівель на взаємозв'язані промислові галузі [6]. 

З чисто формальної точки зору леонтієвську мо-

дель можна розглядати як спрощену модель Ва-

льраса. Основу аналізу «витрати – випуск» в цій 

моделі складає таблиця коефіцієнтів, яка назива-

ється або матрицею «витрати – випуск», або 

«економічною таблицею». Стовпець в цій матри-

ці відповідає витратам різних товарів на один 

долар вартості випуску певного товару. Кожному 
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товару, що виробляється, відповідає стовпець. 

Отже, формальна модель стає реальною, якщо 

економічна таблиця побудована на основі реаль-

них даних.  Щоб оцінити різницю між чисто фо-

рмальною і реальною моделями, слід нагадати, 

що збір даних, необхідних для реальної моделі, 

потребує чималих витрат часу й інших ресурсів.  

Після того, як зібрана вся інформація про мо-

дель, з'являється інша складність – розв'язування 

дуже великої системи лінійних рівнянь. І, насам-

кінець, існували труднощі «збуту» результатів 

таких досліджень. Отже, ініціатива Леонтьєва з 

самого початку була зв'язана з постійним ризи-

ком [5,6]. 

У роки Другої світової війни і в післявоєн-

ний період робота в цьому напрямі проводилась 

роз'єднано до тих пір, поки в 1947 р. лінійне про-

грамування не об'єднало ззовні різні явища, за-

безпечивши їх більш точним формулюванням 

задач і визначенням більш ефективних шляхів їх 

розв'язання, математичною базою і обчислюва-

льним методом, симплексним алгоритмом (за-

пропонованим Дж. Данцігом) [7]. Ці розробки 

співпали в часі зі створенням обчислювальних 

машин, які стали необхідним інструментом для 

застосування лінійного програмування в тих га-

лузях, де обчислення вручну виявилися немож-

ливими. З моменту зародження в 1947 р. лінійно-

го програмування в зв'язку з роботами щодо пла-

нування діяльності збройних сил США ця галузь 

науки отримала значне поширення. Математика-

ми і економістами на тему «Математичне моде-

лювання в економіці» написано багато книжок і 

наукових праць [6,7]. 

Слід зауважити, що ідеї лінійного програ-

мування були висловлені  і в 1939 p. 

Л.B. Канторовичем, коли він опублікував моног-

рафію під назвою «Математичні методи органі-

зації і планування виробництва». Канторовича 

слід визнати першим, хто з'ясував, що широкий 

клас важливих виробничих задач піддається чіт-

кому математичному формулюванню, яке дає 

можливість підходити до задач з кількісної сто-

рони і розв'язувати їх числовими методами [6,7].  

Формулювання цілей статті. Метою дос-

лідження, результати якого запропоновані у цій 

статті, є розгляд історичних відомостей розвитку 

математичного моделювання, визначення його 

суті та роз’яснення деяких філософських про-

блем моделювання, аналіз основних понять мо-

делі та її видів, понять системи та її структурної 

схеми, обгрунтування доцільності застосування 

моделей і моделювання  в економічних дослі-

дженнях, детальний аналіз поняття «чорної 

скриньки», структурної схеми системи та систе-

много аналізу. 

Виклад основного матерілу досліджен-
ня. Роль математики в різних областях була і є 

різною. На неї впливали і впливають два основні 

фактори: рівень розвитку математичного апарату 

і  рівень зрілості знань про реальний об'єкт, який 

вивчається, можливість описати його найбільш 

істотні риси і властивості мовою математичних 

понять або, як прийнято говорити, можливість 

побудувати математичну модель об'єкта. 

Об'єкт – це конкретний або абстрактний 

предмет, діюча або проектована система, існую-

чий або проектований процес. 

Модель – це представлення, вироблене в 

уяві людини-дослідника, про ті чи іші властивос-

ті об'єкта (реального, абстрактного) і їх взаємоз-

в'язки, оформлене у вигляді описання цього об'є-

кта і зафіксоване на папері мовою рисунка, гра-

фіка, рівняння, формул тощо, або зреалізоване у 

вигляді макетів, механізмів, пристроїв тощо.  

Побудова моделей базується на різного 

роду припущеннях, як єдиного способу відірва-

тися від фактів, істинність яких ще треба переві-

рити. Роль припущень (гіпотез) в науці настільки 

значна, що образно можна сказати наступне: вся 

наукова робота складається з висунення і переві-

рки гіпотез. 

Головна цінність моделей як форми знань 

полягає в тому, що вони містять об'єктивну істи-

ну, тобто в чомусь правильно відображають мо-

дельоване. Але, окрім безумовно істинного зміс-

ту в моделі є умовно істинне, тобто вірне тільки 

при певних умовах, а отже, може бути хибним.  

При цьому в кожних конкретних умовах 

не відомо точно, яке ж фактичне співвідношення 

істинне або хибне в даній моделі. Відповідь на це 

запитання дає тільки практика. 

Позаяк йдеться про моделі, створювані сві-

домо людиною, то в її розпорядженні є засоби мис-

лення і засоби оточуючого матеріального світу. 

Відповідно до цього моделі поділяються на абстра-

ктні і матеріальні. Абстрактні моделі є ідеальними 

конструкціями, побудованими засобами мислення, 

до яких відносяться мовні конструкції. Так, зви-

чайною мовою ми можемо говорити про все, тому 

вона є універсальним засобом побудови будь-яких 

абстрактних моделей. Але багатозначність слів, або 

невизначеність слів призводить до того, що з точки 

зору розуміння мовним моделям притаманна неод-

нозначність, розпливчатість, розмитість. Тому не-

точність звичайної мови, яка закладена в її основі, є 

недоліком, якого позбуваються шляхом вироблен-

ня професійної мови, більш чіткої і точної, ніж 

звичайна мова. Яскравими прикладами цього є мо-

ви конкретних наук. В результаті еволюції мов 

описання моделей створена можливість побудови 

моделей, які мають максимально досяжну визначе-

ність і точність для сучасного стану багатьох галу-

зей знань, зокрема, для сучасної економіки. Мовою 

описання цих моделй є математична мова. 
Математичні моделі характеризуються 

абсолютною точністю, але щоб дійти до їх вико-

ристання в даній галузі, зокрема, в економіці, 

необхідно збагатитися для цього достатніми 

знаннями. За висловами Канта і Маркса, будь-яка 
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галузь знань може з тим більшою ймовірністю 

іменуватися наукою, чим більшою мірою у ній 

використовується математика. «Нематиматизо-

ваність» науки, гадаємо, не означає її «ненауко-

вості», а є наслідком складності, недостатнього 

пізнання її предмета і є тимчасовим явищем. 

Але, підкреслимо, математика дозволяє певним 

чином описувати явища і процеси, здійснювати 

їх аналіз, передбачати, як себе буде поводити 

об'єкт в різних умовах, тобто прогнозувати ре-

зультати майбутніх спостережень. Ну а прогно-

зування завжди важке завдання; прогнози, які 

здійснюються, є предметом особливої гордості 

кожної науки.  

Матеріальні моделі (тобто реальні, фізичні 

моделі) створюються з реальних об'єктів і проце-

сів на основі відношення подібності між об'єктом 

і моделлю. 

Моделювання – це дослідження об'єктів на 

їх моделях, до яких застосовуються методи мис-

лення за аналогією, моделювання – це цільове 

відображення об'єктів. Ціль – це ідеальний образ 

бажаного результату, тобто образ того, що по-

винно би бути, повинно би здійснитися (частка 

«би» підкреслює той факт, що цілі бувають як 

здійсненні, так і нездійсненні). З того, що модель 

є цільовим відображенням, випливає множин-

ність моделей одного й того ж об'єкта; для різних 

цілей, очевидно, знадобляться різні моделі. Мо-

дель відображає не сам по собі об'єкт-оригінал, а 

те, що нас в ньому цікавить, тобто те, що відпо-

відає поставленій цілі. Саме цільова призначе-

ність моделей дозволяє множину моделей розді-

лити на пізнавальні і прагматичні, що відповідає 

поділу цілей на теоретичні і практичні. 

Пізнавальна модель є формою організації і 

представлення знань про об'єкт, засобом з'єднан-

ня нових знань з наявними. Прагматична модель 

є засобом управління об'єктом, засобом практич-

них дій, способом представлення взірцево пра-

вильних дій або їх результату, тобто є робочим 

представленням цілі. Іншими словами, пізнава-

льна модель відображає існуюче, а прагматична 

– не існуюче, але бажане і, можливо, здійсненне. 

Іншим принципом класифікації цілей мо-

делювання може бути поділ моделей на статичні 

і динамічні. Для одних цілей нам може знадоби-

тися модель конкретного стану об'єкта, свого 

роду його «моментальна фотографія». Такі моде-

лі називаються статичними. В тих випадках, 

коли наші цілі зв'язані не з одним станом об'єкта, 

а з різними його станами, з їх різновидами, вини-

кає необхідність у відображенні процесу зміни 

станів (наприклад, зміни станів у часі). Такі мо-

делі називаються динамічними. 
Модель, за допомоги якої успішно досяга-

ється поставлена ціль, називається адекватною 

цілі. Введення поняття адекватності викликано 

тим, що між моделлю і оригіналом-об'єктом зав-

жди є різниця, яка спричинюється нашими об-

меженими можливостями відображати нескін-

ченну реальність тільки в скінченному числі від-

ношень, скінченними засобами; тому в результа-

ті спрощеність і наближеність є атрибутами мо-

делі.  Це поняття не співпадає з вимогою повно-

ти, правильності і точності відображення: адек-

ватність означає, що ця вимога виконана не вза-

галі, а лише в тій мірі (можливо, частково), яка 

достатня для досягнення цілі. Різниця між мо-

деллю і оригіналом сама по собі не може бути ні 

великою, ні малою: сама по собі різниця або є, 

або її немає. Величину, міру, ступінь прийнятно-

сті різниці між моделлю та оригіналом ми може-

мо вводити тільки співставивши її з ціллю моде-

лювання. У певних випадках вдається ввести 

деяку міру адекватності моделі, тобто вказати 

спосіб порівняння двох моделей за ступенем ус-

пішності досягнення цілі з допомогою цих моде-

лей. Якщо до того ж такий спосіб дає можливість 

кількісно виражати міру адекватності, то завдан-

ня поліпшення моделі істотно полегшується, 

оскільки можна ставити такі питання: 

1.Знаходження в цьому класі моделей най-

більш адекватної моделі, яка б визначалася най-

більшим (максимальним) значенням адекватнос-

ті, тобто кількісна постановка питання про іден-
тифікацію моделі – визначення характеристик 

об'єкта, виявлення зовнішніх впливів на нього 

шляхом спостережень і статистичної обробки 

отриманих даних, які використовуються при по-

будові моделі.  

2. Дослідження чутливосгі і стійкості мо-

делі, тобто дослідження залежності адекватності 

моделі від її точності, від наближеності відобра-

ження дійсності з допомогою цієї моделі. 

3. Адаптація моделі, тобто підлаштування 

значень параметрів моделі з метою поліпшення 

адекватності.  

Про істинність (правильність) або хибність 

моделі самої по собі не варто говорити. Ступінь 

істинності виявляється тільки в практичному співс-

тавленні моделі з натурою, яку вона відображає. 

При цьому зміна умов, у яких проводиться це порі-

вняння, істотно впливає на його результат: одна й 

та сама модель в одних умовах може бути адекват-

ною, а в інших умовах не відповідати тій цілі, яка 

переслідується. Безумовне використання моделей є 

небезпечним. Важливо відмітити, що кожна модель 

явно або неявно містить умови своєї істинності, і 

одна з головних вимог практики моделювання по-

лягає в перевірці відповідності умов істинності 

моделі реальним умовам, в яких є намагання вико-

ристати цю модель. Якщо вже готова модель вико-

ристовується без перевірки (враховуючи, що не 

будь-яку з умов істинності буває можливим пере-

вірити), тоді ставлення до результатів, що отриму-

ються на основі цієї моделі, повинно бути обереж-

ним, умовним, що, на жаль, не завжди усвідомю-

ється (в більшості випадків через неосвіченість, 

непрофесійність осіб, які приймають рішення). В 
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зв'язку з цим перед дослідниками стоїть проблема 

створення моделей, істинність (або, інакше кажучи, 

використовуваність) яких зберігається в деякому 

діапазоні умов (в математиці, наприклад, проблема 

стійкості і регуляризації алгоритмів). 

Як вже відмічалося, моделювання має ці-

леспрямований характер. Ціль – це суб'єктивний 

образ неіснуючого але бажаного стану об'єкта 

(мається на увазі, що розглядаються прагматичні 

моделі). 

Досягги її тільки за рахунок власних мож-

ливостей суб'єкта або зовнішніх засобів, які є в 

нього на цей момент, вдається дуже рідко. Такий 

збіг обставин називається проблемною ситуаці-

єю. Отже, діяльність, яка б сприяла вирішенню 

цієї проблеми повинна бути спрямована на дося-

гнення поставленої цілі. Засоби досягнення цієї 

цілі називаються системою. Співвідношення між 

цілями та системами може бути неоднозначним: 

одна система може бути зв'язана кількома ціля-

ми, одній цілі можуть відповідати різні системи. 

В цьому визначенні системи наголос зроб-

лено на призначенні системи як засобу до- 

сягнення поставленої цілі, але в ньому нічого не 

сказано про її внутрішню будову. Тому систему 

можна зобразити у вигляді непрозорої «скринь-

ки», виділеної із зовнішнього середовища, але не 

повністю ізольованої  від цього середовища. Тоді 

ціль, якої намагаються досягти цією системою, є 

наперед заплановані зміни в зовнішньому сере-

довищі, деякі результати функціонування систе-

ми, які використовуються поза нею. Інакше ка-

жучи, система зв'язана з середовищем і з допо-

могою зв'язків впливає на нього. Ці зв'язки нази-

вають виходами системи. Виходи в цій  системі 

відповідають слову «ціль» у словесній моделі 

системи. Крім того, у визначенні сказано про 

наявність зв'язків другого типу: система є засо-

бами, тому повинні існувати і шляхи викорис-

тання цих засобів, можливості впливу на систе-

му, тобто такі зв'язки, які напрямлені ззовні, з 

середовища у систему. Ці зв'язки називають вхо-

дами системи. Описана модель системи назива-

ється «чорна скринька».  Графічну модель  

«чорної скриньки» можна проілюструвати  

на рис. 1. 

 

 

х1                                                                                                                                           у1 

Входи  х2                                                                                                                                            у2     Виходи 

хn                                                                                                                                           уm 

Рис 1. Графічна модель «чорна скринька» 

 

Така модель, не зважаючи на зовнішню 

простоту і на відсутність відомостей про внутрі-

шність системи, часто виявляється корисною. 

Якщо максимально формалізувати модель «чор-

на скринька», ми приходимо до задання двох 

множин Х={х1,х2,…,хn} і Y={y1, у2, ..., ут} – вхід-

них і вихідних змінних, між якими ніяких відно-

шень не відомо. 

Якщо між цими змінними відомі деякі від-

ношення, то це вже буде не «чорна» а «прозора» 

скринька. Як правило, вихідні змінні є залежни-

ми змінними, а вхідні – незалежними змінними, 

тобто y1, у2, ..., ут  є функціями, а х1,х2,…,хn – ар-

гументами цих функцій. Основною задачею, яка 

вирішується за допомоги  цієї моделі, є визна-

чення існуючої функціональної залежності 
Y=f(X). 

у1= f1(х)= f1(х1,х2,…,хn), 

у2= f2(х)= f2(х1,х2,…,хn),…,                                   (1) 

уm= fm(х)= fm(х1,х2,…,хn) 

Тому моделювання з використанням моде-

лі «чорна скринька» називають функціональним 

моделюванням, а систему функцій (1) – функціо-

нальною моделлю об'єкта. Ця модель будується у 

два етапи. На першому з них визначається зага-

льна функціональна залежність Y від X і невідо-

мих параметрів A={a1,а2,…,ар}: Y=F(X, А). Ця 

залежність визначається, як правило, на основі 

знань дослідника про модельований об'єкт-

оригінал, на його інтуіції. На другому етапі як 

етапі адаптації моделі визначаються значення 

невідомих параметрів, на основі статистичних 

даних про можливі значення вхідних змінних та 

їм відповідних значень вихідних змінних, в ре-

зультаті чого одержується функціональна модель 

системи, яка відображає функціональну залеж-

ність Y від X. Способи формування даних про 

значення змінних X і Y можуть бути різними, 

зокрема вони можуть бути сформовані в резуль-

таті експерименту, проведеного над реальним 

об'єктом, або в результаті обчислень на основі 

існуючих нормативів. 

Незважаючи на простоту моделі «чорна 

скринька», завжди існує небезпека неповноти 

переліку входів і виходів, як внаслідок того, що 

важливі можуть бути віднесені до неістотних, 

так і внаслідок того, що деякі з них можуть бути 

нерозпізнанними в момент побудови системи. 

 

СИСТЕМА 
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Внутрішність «скриньки'», взагалі кажучи, 

є неоднорідною, що дає можливість розрізнити її 

складові частини. У свою чергу, деякі частини 

системи також можна розбити на частини і т.д. 

Ті складові системи, які розглядаються нами як 

неподільні, називаються елементами цієї систе-

ми; частини, які складаються більше ніж з одно-

го елемента, називаються підсистемами системи. 

В результаті такого виділення елементів і підсис-

тем будується модель складу системи, яка є опи-

сом того, із яких підсистем і елементів вона 

складається. При необхідності використовуються 

терміни, які вказують на ієрархію частин систе-

ми, наприклад, «під підсистема», або «підсисте-

ма другого рівня», є підсистемою підсистеми цієї 

системи, або підсистемою підсистеми першого 

рівня. В зв'язку з цим систему можна вважати, 

формально, підсистемою нульового рівня. Зазна-

чимо, модель складу системи визначається неод-

нозначно. Різними дослідниками, можливо, при 

різних цілях, для одного і того ж об'єкта можуть 

бути побудовані цілком різні моделі складу сис-

теми, які навіть не можуть мати спільних елеме-

нтів або підсистем. 

Як вже зазначалося вище, побудова моделі 

складу системи не є однозначною. Якщо дати 

різним дослідникам завдання визначити склад 

однієї і тієї ж системи, то результати їх роботи 

будуть різні, хоча б через те, що вони можуть 

мати різні рівні знань про систему; один і той же 

дослідник при різних умовах також може запро-

понувати різні моделі. Крім того, можна виділи-

ти ще три причини цього факту. 

По-перше, різні моделі складу одержують-

ся внаслідок того, що поняття елементарності 

може визначатися по-різному. Те, що з однієї 

точки зору є елементом системи, з іншої може 

виявитися підсистемою, яка підлягає подальшо-

му поділу.  

По-друге, як і будь-яка модель, модель 

складу системи є цільовою, отже, один і той же 

об'єкт для різних цілей поділяється на різні час-

тини. В об'єкті штучно виділяються частини 

(елементи і підсистеми), в залежності від цілі, 

яка переслідується, так, щоб з точки зору того, 

хто будує модель, через ці частини якнайчіткіше 

могла б виражатися досяжність цієї цілі.  

Отже, по-третє, моделі складу можуть бу-

ти різними тому, що будь- який поділ цілого на 

частини, будь-яке виділення підсистеми в систе-

мі, є відносним, певною мірою умовним (залеж-

ним від цілі, а також від особи дослідника, що 

будує модель). Інакше, межі між підсистемами 

умовні, відносні, модельні. Це відноситься і до 

меж між самою системою і оточуючим середо-

вищем. 

Між елементами та підсистемами моделі 

складу системи розглядаються зв'язки (відно-

шення), найбільш істотні і необхідні для досяг-

нення цілі. Між реальними об'єктами, залучени-

ми в систему, існує велика кількість зв'язків, мо-

жливо, нескінченна, тому в моделі розглядають-

ся тільки найбільш істотні з них. Якщо розгляда-

ється деяка сукупність об'єктів як система, то із 

всіх відношень між ними істотними для досяг-

нення цілі є лише деякі з них. Сукупність необ-

хідних і достатніх для досягнення цілі відношень 

між елементами і підсистемами називається
 

структурою системи. Отже, в модель структу-

ри системи (тобто в список відношень) включа-

ється тільки скінченне число зв'язків. Модель 

структури є наслідком того, що в модель складу 

залучаються такі компоненти, властивості яких 

сприяють досягненню цілі. Зазначимо, що між 

властивістю як атрибутом об'єкта і поняттям від-

ношення існує змістовний зв'язок. По-перше, 

будь-яка властивість, навіть якщо її розуміти як 

потенційну здатність володіти певною якістю, 

проявляється в процесі взаємодії об'єкта-носія 

якості з іншими об'єктами, тобто в результаті 

встановлення деяких відношень. По-друге, мож-

на зробити узагальнення, висунувши припущен-

ня: властивість – це не атрибут об'єкта, а лише 

певна абстракція відношення, яка економить ми-

слення. Тоді, можна стверджувати, що власти-

вість – це згорнуте відношення, або якщо скори-

статися поняттям моделі, то властивість – це мо-

дель відношення.  

Об'єднавши сказане, можна сформулювати 

друге означення системи: система – це сукуп-

ність взаємозв'язаних елементів, відособлена від 

середовища, яка взаємодіє з цим середовишем як 

ціле. Нагадаємо, за першим означенням, система 

– це засоби для досягнення цілі. Друге означення 

охоплює моделі «чорна скринька», складу і стру-

ктури. Всі вони разом утворюють модель, яка 

називається структурною схемою системи. От-

же, в структурній схемі вказуються всі компоне-

нти системи, всі зв'язки між ними і зв'язки пев-

них компонент з оточуючим середовищем (входи 

і виходи системи). Елемент в структурній схемі 

розглядається як «чорна скринька», яка має вхо-

ди і виходи. Кожен з них характеризується змін-

ною величиною, яка в математичній моделі може 

приймати числові значення. Вихід елемента, 

який не є входом іншого елемента системи, є 

виходом усієї системи. Якщо вихід елемента є 

входом іншого елемента системи, то він може 

бути, одноразово, і виходом всієї системи. Вхід 

елемента системи, який не є виходом іншого її 

елемента, є входом цієї системи. Відповідно, ви-

хід елемента підсистеми, який не є входом її ін-

шого елемента, є виходом цієї підсистеми. Якщо 

вихід елемента підсистеми є входом деякого ін-

шого її елемента, то він може бути одноразово і 

виходом цієї підсистеми. Вхід елемента підсис-

теми, який не є виходом іншого її елемента, є 

входом цієї підсистеми. Змінні, які характеризу-

ють входи і виходи системи (підсистеми) нази-

ваються вхідними і вихідними змінними цієї сис-
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теми (підсистеми) відповідно. Таким чином, в 

структурній схемі системи (підсистеми), яка 

складається більше, ніж з одного елемента, зв'яз-

ки реалізуються через входи і виходи елементів, 

так, шо два або більше елементи можуть мати 

спільні входи  і вихід одного елемента може бути 

входом іншого елемента цієї системи (підсисте-

ми). Вхідні та вихідні змінні моделей всієї сис-

теми є змінними зовнішнього походження; їх 

називають екзогенними змінними. Їх значення, 

відповідно, визначаються і використовуються 

ззовні системи; кожному заданому набору зна-

чень вхідних змінних з допомогою моделі ста-

виться у відповідність набір значень вихідних 

змінних. Відсутність екзогенних змінних гово-

рить про замкнутість моделі. Вихідні змінні еле-

ментів системи, які є вхідними змінними інших її 

елементів, і вхідні змінні елементів системи, які є 

вихідними змінними інших її елементів, є змін-

ними внутрішнього походження; їх називають 

ендогенними змінними моделі системи. Вихідна 

змінна елемента системи може бути одноразово 

екзогенною і ендогенною змінною. Таким чином, 

структурна схема системи виражає функціональ-

ну залежність вихідних змінних від вхідних 

змінних всієї системи. Основна задача, яка поля-

гає у визначенні цієї залежності, вирішується 

шляхом визначення функціональних залежнос-

тей, реалізованих кожним елементом системи. 

Моделювання з використанням структурної схе-

ми системи називають структурним моделюван-
ням, а систему функцій, які реалізовують функ-

ціональні залежності елементів цієї системи – 

структурною моделлю об'єкта.Визначальним 

атрибутом структурної моделі є. збереження рів-

новаги, яке виражається через фунуціональні 

залежності (між входами і виходами).  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Зауважимо, під поняттям системний 
аналіз нерідко розуміють системний підхід, тоб-

то визначену послідовність дій, алгоритмічність, 

що є важливим засобом розвитку практичної дія-

льності. Тут поняття «системний аналіз» засто-

совується у вузькому розумінні – як аналіз сис-
тем. Аналіз системи – це поділ її на елементи з 

виділенням властивостей кожного, зв'язків один 

з одним і зовнішнім середовищем. Мета аналізу 
– відокремити істотні властивості і відношення в 

системі від неістотних і перейти до більш глибо-

кого її вивчення. Аналіз системи тісно зв'язаний 

з її синтезом. Синтез системи – це об'єднання 

окремих елементів, властивостей і зв'язків в одне 

ціле з метою отримання більш повного уявлення 

про неї у формі моделі. Отже, ознаками систем-

ності є структурованість, взаємозв'язаність час-

тин, підпорядкованість орнанізації визначеній 

цілі. 

Алгоритмів (правил) моделювання не іс-

нує. Моделювання – це мистецтво. Модель буду-

ється дослідником так, щоб відобразити характе-

ристики об'єкта: властивості, взаємозв'язки, 

структурні та функціональні параметри і т.п., 

істотні для цієї цілі. Параметр – це показник 

(величина, значення якої є сталим у межах зада-

чі, що розглядається), який  характеризує деяку 

властивість деякого процесу, структури, ресурсу, 

продукції тощо. Конструювання моделі на основі 

попереднього вивчення об'єкта і виділення його 

істотних характеристик, експериментальний і 

теоретичний аналіз моделі, співставлення ре-

зультатів з даними про об'єкт, коригування мо-

делі і т.д. складають зміст математичного моде-

лювання. 

Цитата Р. Шеннона звучить як висновок з 

матеріалу нашої статті: «Мистецтвом моделюван-

ня можуть володіти ті, хто володіє оригінальним 

мисленням, винахідливістю і кмітливістю, рівно 

як і глибокими знаннями системи і фізичних 

явищ, які необхідно моделювати. Не існує твер-

дих і ефективних правил відносно того, як треба 

формулювати задачу на самому початку процесу 

моделювання, тобто відразу після першого зна-

йомства з нею. Не існує і магічних формул для 

вирішення при побудові моделі таких питань, як 

вибір змінних і параметрів, відношень, які опису-

ють поведінку системи, і обмежень, а також кри-

теріїв оцінки ефективності моделі. Пам'ятайте, що 

ніхто не розв'язує задачу в чистому вигляді, кож-

ний оперує з моделлю, котру він побудував, вихо-

дячи з поставленої задачі». 
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Шаркаді М.М. 

 

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН  

 
У статті описано методику визначення оцінки  конкурентоспроможності підприємств деревообробної 

промисловості  із застосуванням експертних методів. Обґрунтовано використання теорії нечітких множин. 
Запропонована система економічних показників для оцінки конкурентоспроможності підприємств деревооб-

робної галузі. Розроблена економіко-математична модель визначення комплексної оцінки конкурентоспромо-

жності підприємств деревообробної галузі представлена у вигляді дворівневого ієрархічного дерева виведення,  

що визначає структуру моделі.  

Ключові слова: оцінка конкурентоспроможності підприємства, нечіткі множини, економіко-

математична модель оцінки конкурентоспроможності. 

 

Постановка проблеми. Для реформуван-

ня економіки України у напрямі створення пов-

ноцінного конкурентного середовища та розвит-

ку конкурентних відносин велике значення має 

дослідження поняття конкуренції та конкуренто-

спроможності підприємств. 

Деревообробна промисловість є стратегіч-

но важливою, так як вона є однією з небагатьох в 

Закарпатській області, яка забезпечена місцеви-

ми ресурсами і здатна працювати в режимі само-

достатності. Ця промисловість об’єднує різні за 

матеріаломісткістю виробництва. Одні з них 

(фанерна, столярна) відзначаються високою пи-

томою вагою витрат сировини на виготовлення 

продукції і дуже великими виробничими відхо-

дами, інші – використанням відходів (стружка, 

тріска) і перетворенням їх у цінну продукцію 

(плити, паливні гранули). 

Виходячи з умов функціонування деревооб-

робної промисловості, необхідними є нові методи-

чні підходи до формування конкурентоспроможно-

сті та її оцінки, які зможуть вивести цей вид еко-

номічної діяльності на більш високий рівень і 

сприятимуть комплексному розвитку галузі. 

У ринкових умовах висока конкурентосп-

роможність підприємства є запорукою отриман-

ня високого та стабільного прибутку. У зв’язку з 

цим перед будь-яким суб’єктом господарювання 

постійно постає проблема управління  спромож-

ністю нормально функціонувати в існуючому 

конкурентному середовищі. Причому керівницт-

во підприємств уже не може задовольнятися ви-

сновками аналітичних та маркетингових служб, 

воно намагається отримати кількісний вираз які-

сних експертних оцінок у сфері внутрішньогалу-

зевої конкуренції, дізнатися про розмір резервів 

та конкурентних переваг у розрізі окремих фак-

торів конкурентоздатності.  
______________ 

© Шаркаді Маріанна Миколаївна, к.е.н., доцент,  

викладач кафедри кібернетики і прикладної математики, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород, тел.: 0976435850, e-mail: marjancuk@mail.ru 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розв’язання проблеми підвищення конкурентос-

проможності неможливе без вирішення пробле-

ми оцінки вказаної економічної категорії. Зазна-

ченій проблематиці присвячені праці видатних 

вітчизняних і зарубіжних економістів: І.Т. Ба-

лабанова, А.Г. Бурди, В.А. Василенко, А.Е.Во-

ронкової, А. Дементьевої, В.Л. Диканя, М.І. Кни-

ша, Є.В. Крикавського, М.І. Круглова, А.В. Сав-

чук, О.М. Сумця, О.М. Тридіда, Ф. Хайєка, 

З.Є. Шершньової, Й. Шумпетера, А.Ю. Юданова та 

інших. Однак багато питань щодо оцінки конкурен-

тоспроможності підприємств деревообробної про-

мисловості залишаються недослідженими. Отже, 

практична значущість і недостатнє наукове опрацю-

вання питань оцінки конкурентоспроможності підп-

риємств обумовлює актуальність дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є обґрунтувати теоретично-методичні по-

ложення та розробити практичні рекомендації 

щодо побудови моделі оцінки конкурентоспро-

можності підприємства на основі сучасних мето-

дів, насамперед економіко-математичних, та з 

урахуванням галузевих  особливостей.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. На даний момент не існує загальноприйнято-

го визначення поняття «конкурентоспроможність 

підприємства». Низка вчених трактує одну сут-

ність, використовуючи різні терміни, і навпаки. 

Нечіткість в термінології ускладнює дослідження 

категорії “конкурентоспроможність” і як наслі-

док спостерігається безліч підходів щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. 

Оцінка конкурентоспроможності підпри-

ємства є складовою частиною стратегічного ана-

лізу і сприяє виробленню адекватної конкурент-

ної стратегії підприємства, підвищенню ефекти-

вності діяльності щодо розвитку і результатив-

ності роботи організації. Найбільше уваги звер-

тається на інтегральні методи, оскільки, на нашу 

думку, ці методи охоплюють вплив усіх конку-

рентних переваг. Однак при застосуванні інтег-

mailto:marjancuk@mail.ru
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рального методу оцінки конкурентоспроможнос-

ті використовуються експертні оцінки.  

Метод експертних оцінок передбачає отри-

мання інформації про вагомість кожного чинника 

від групи експертів. Так як  думка експерта є 

суб’єктивною, то виникає запитання про те, як вве-

сти у науку суб’єктивізм людини. Також експертам 

нелегко оцінити вагомість чинника, так, як «логіка 

міркувань людини не є звичайною чи навіть бага-

тозначною, це логіка з розмитими (нечіткими) іс-

тинами та розмитими відношеннями»[1]. Тому їм 

простіше задавати силу впливу кожного чинника з 

допомогою розмитих(нечітких) оцінок. А тут не 

можна обійтися без нечітких множин. Це матема-

тична теорія, яка створена для того, щоб предста-

вити змістовні нечіткості слів людини, це унікаль-

ний метод з точки зору можливостей обробляти 

суб’єктивні та нечіткі дані. 

Невизначеність – це неусувна властивість 

ринкового середовища, навіть якщо б вдалося 

врахувати усі істотні ринкові фактори, залишаєть-

ся невизначеність відносно реакції ринку на ті чи 

інші процеси. Одним з інструментів моделювання 

такої невизначеності виступає нечітко-

множинний опис. Ю.П. Зайченко вважає, що фі-

нансовий аналіз проводиться в умовах неповноти 

та невизначеності вихідної інформації, наявності 

багатьох якісних змінних та факторів. Тому засто-

сування для цих цілей апарату нечітких множин і 

систем нечіткої логіки є досить перспективним[2]. 

Наведемо деякі переваги від застосування 

нечітких множин:  

- нечіткі множини ідеально описують су-

б'єктивну активність осіб, які приймають рішен-

ня. Невпевненість експерта в оцінці може моде-

люватися функцією приналежності, носієм якої 

виступає допустима множина значень аналізова-

ного фактора. Крім того, особа, яка приймає рі-

шення, отримує можливість кількісної інтерпре-

тації ознак, спочатку сформульованих якісно, в 

термінах природної мови. 

- нечіткі числа (різновид нечітких мно-

жин) ідеально підходять для планування факто-

рів в часі, коли їх майбутня оцінка ускладнена. 

На основі теоретичних досліджень конку-

рентоспроможності підприємства та з урахуван-

ням особливостей функціонування підприємств 

деревообробної промисловості запропонована 

система економічних показників, яка використо-

вується для оцінки конкурентоспроможності пі-

дприємств деревообробної галузі. В конкуренто-

спроможності підприємства відображаються су-

купні результати роботи всіх його підрозділів, 

стан їх матеріальної бази, надійність кадрового 

та фінансового забезпечення, рівень управління 

та здатність підприємства реагувати на зміну 

зовнішніх факторів впливу, здатність адекватно 

та оперативно реагувати на зміни у поведінці 

покупців, їх смаків та переваг. Тому до складу 

системи економічних показників увійшло 42 час-

ткових показники, які об’єднані у п’ять груп:  

- ліквідність підприємства, 

- фінансова стійкість підприємства, 

- ділова активність підприємства, 

- ефективність господарської діяльності, 

- ринкова активність. 

Розроблена економіко-математична мо-

дель комплексної оцінки конкурентоспроможно-

сті підприємств деревообробної галузі представ-

лена у вигляді ієрархічного дерева логічного ви-

ведення, що визначає структуру моделі.  

Запропонована модель має два рівні: на пер-

шому (нижчому) рівні знаходимо групові показники 

конкурентоспроможності, а на другому (вищому) 

рівні – інтегральний показник конкурентоспромож-

ності підприємства, деревообробної галузі. Для зна-

ходження способів узагальнити (згорнути) показни-

ки конкурентоспроможності у групові, використо-

вуючи експертну думку та теорію нечітких множин, 

нами запропонована наступна методика. 

Нехай  множина ек-

спертів,  множина парамет-

рів,  множина досліджува-

них підприємств.  

 – функція належності 

нечіткого бінарного відношення , яке 

визначає ступінь вагомості параметру  для екс-

перта  ,   – функція належно-

сті нечіткого бінарного відношення , яке 

визначає, наскільки параметр  притаманний 

підприємству . 

Для оцінки вагомості кожного параметра на 

групові критерії, а також вплив групових критеріїв 

на інтегральну оцінку конкурентоспроможності ек-

спертам була запропонована лінгвістична шкала. 

Згідно з нею значенням лінгвістичних змінних від 

«не має значення» до «дуже важливо» поставлено у 

відповідність бальні значення від 0 до 1. 

Оцінку вагомості для себе кожного показни-

ка експерти можуть проводити або використовую-

чи лінгвістичні змінні, або бальну шкалу. Для цьо-

го кожен експерт заповнює таблицю типу табл.1

Таблиця 1 

Оцінка вагомості показників конкурентоспроможності* 
 

1jk  2jk  
…. 

jnk  

Експерт ie  
    

* Складено автором 
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Кожен i -ий експерт заповнює таку табли-

цю для кожної групи показників. Тобто, ми 

отримали функції належності кожного експерта. 

Після чого можемо побудувати таблиці значень 

 із використанням формули 











kk

e

e

R

jnj

k

1

1

















  

 

На перетині рядка   та стовпчика  за-

значені суб’єктивні оцінки вагомості певного пара-

метру для -го експерта. Ці оцінки можуть бути за-

дані як лінгвістично, так і  числовими значеннями.  

Перевівши лінгвістичні оцінки у числові значення, 

отримаємо бінарне відношення  або зна-

чення функції належності . 

Для визначення функції належності 

, тобто того, наскільки кожне з дослі-

джуваних підприємств відповідає параметрам 

, на основі даних офіційної звітності (форма 1 

та форма 2) розраховуються всі показники (па-

раметри)  для кожного із досліджуваних під-

приємств. Ці оцінки усереднюються, тобто роз-

раховані значення показників, що мають різну 

розмірність і одиниці вимірювання, необхідно 

привести в зіставний вигляд. 

Отже, ми отримали бінарне відношення 

 або значення функції належності 

. 

Використавши композиційне правило 

, 

отримаємо значення функції належності 

, в якій елементи кожного рядка харак-

теризують певне підприємство значенням функ-

ції належності переваги експерта.   

На відміну від звичайних (чітких) відно-

шень композицію (добуток) нечітких відношень 

можна визначити різними способами[2]: 

- максимінна композиція нечітких 

відношень  і  на  характеризуєть-

ся функцією належності типу 

 
- мінімаксна композиція нечітких відно-

шень  і  на (позначається ) 

визначається функцією належності типу 

 
- максимультиплікативна композиція 

нечітких відношень  і  на (позна-

чається ) визначається функцією 

належності типу 

 
Розглянемо описану методику на прикладі 

оцінки конкурентоспроможності чотирьох підпри-

ємств деревообробної промисловості (ТОВ 

«К’ЛЕН», ТОВ «Перспектива», ТОВ «ЕВК», ТОВ 

«Роси») за 2014 рік. Обчислимо групові показники 

ліквідності підприємств. До цієї групи входять:  

- 1k - загальний коефіцієнт покриття 

(платоспроможності); 

- 2k - коефіцієнт швидкої ліквідності; 

- 3k - коефіцієнт незалежної (забезпече-

ної) ліквідності; 

- 4k - коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

- 5k - частка оборотних активів у загаль-

ній сумі активів; 

- 6k - частка виробничих запасів в обо-

ротних активах. 

Використовуючи, наприклад, максимінну 

композицію нечітких відношень отримаємо таку 

таблицю значень. 

Таблиця 2 

Результат відображення композиції нечітких відношень* 

Максимінна композиція нечітких відношень 

 
1k  2k  3k  4k  5k  6k  

 
 

 

 
• 

 
1o  2o  3o  4o  

 
 

 

 
= 

 
1o  2o  3o  4o  

1e  0,9 0,8 0,8 0,9 0,3 0,2 1k  0,6 0,4 0,3 1 1e  0,9 0,8 0,5 0,9 

2e  0,7 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 2k  0,9 0,2 0,5 1 2e  0,8 0,9 0,5 0,7 

3e  
0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 0,7 3k  

0,8 1 0,1 0 3e  
0,8 0,8 0,5 0,8 

4e  0,4 0,7 0,6 0,8 0,7 0,2 4k  1 0,1 0 0 4e  0,8 0,6 0,5 0,7 

 
5k  

0,9 0,3 0,5 1 
 

6k  
0,2 0,5 0,2 1 

* Складено автором 
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Далі проводимо згортку (наприклад, як се-

реднє арифметичне) по експертах і отримуємо 

таблицю значень у вигляді вектор-рядка  

(таблиця 3). 

 
Таблиця 3 

Групові показники конкурентоспроможності підприємства* 

 1o  

ТОВ «К’ЛЕН» 

2o  

ТОВ «Перспектива» 

3o  

ТОВ «ЕВК» 

4o  

ТОВ «Роси» 

Груповий  по-

казник
 0,825 0,775 0,5 0,775 

* Складено автором 

 
Після знаходження показників всіх 

п’яти груп переходимо на наступний рівень 

нашої дворівневої задачі обчислення конку-

рентоспроможності підприємства. На цьому 

етапі процедура повторюється, але уже із гру-

повими параметрами(які отримані на попере-

дньому рівні). Отже, на другому рівні обчис-

люються інтегральні показники конкурентос-

проможності підприємств. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. На основі обґрунтованої структури по-

няття «конкурентоспроможність підприємства» 

розроблено принципово новий методичний під-

хід до вимірювання рівня конкурентоспромож-

ності підприємства. Це забезпечило розробку 

дворівневої ієрархічної системи оцінок конкуре-

нтоспроможності підприємства шляхом поступо-

вого узагальнення часткових та групових показ-

ників на основі застосування нечітких множин – 

найбільш придатної моделі для показника, що 

досліджується. На кожному рівні приймається до 

уваги експертна думка, яка із використанням лін-

гвістичної шкали переводиться у кількісну оцін-

ку розглядуваних показників.  У результаті 

отримуємо інтегральну оцінку конкурентоспро-

можності підприємства. 
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Шитікова Л.В., Головатенко С.С. 

 

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА – КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

 
Стаття присвячена дослідженню ключової ролі управлінської сфери в процесі управління та ефектив-

ного використання людських ресурсів підприємства. Проаналізовано сутність та значимість управлінської 

складової. Виділені основні фактори впливу на управлінську діяльність з підвищення ефективності викорис-

тання персоналу підприємства. Наголошено на тому, що формування ефективного управлінського потенціалу, 

його постійний розвиток і удосконалення відповідно до завдань розвитку підприємства повинно розглядатись в 

якості відправної передумови ефективного використання трудового потенціалу підприємства, що безпосеред-

ньо вплине на ефективність діяльності господарського суб’єкта, підвищить ринкову вартість капіталу цього 

суб'єкта. 

Ключові слова: управлінський потенціал, система управління, управлінський ресурс, персонал, управлін-

ське рішення, зайнятість, ефективність. 

 
Постановка проблеми. Одним із першо-

чергових завдань підприємства стає формування, 

збереження і раціональне використання поточ-

них і перспективних ресурсів. Сучасний етап 

соціально-економічної ситуації в Україні зумо-

вив зростаючу роль людини, її ініціативи, твор-

чості, інтелекту у виробленні антикризових захо-

дів, підвищенні рівня конкурентоспроможності 

та кадрового потенціалу країни, підприємства. 

Актуальність досліджень обумовлена першочер-

говим значенням персоналу, необхідністю фор-

мування і подальшого використання наукового 

підходу до управління ним. Проблема раціона-

льного використання та управління персоналом є 

складною, але її розв’язання створить передумо-

ви стабілізації та подальшого зростання рівня 

конкурентоспроможності та результативності 

діяльності підприємств. Складність і динаміка 

соціально-економічних процесів вимагають роз-

робки нових підходів в управлінні. Тому резуль-

тативна економічна діяльність підприємства мо-

жлива тільки при наявності сформованого ефек-

тивного управлінського потенціалу. Пошук під-

ходів до формування та вдосконалення ефектив-

ної управлінської сфери зумовлює здійснення 

досліджень і визначає актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сутності управління персоналом, особ-

ливостей формування та удосконалення управ-

лінської сфери підприємства викликають науко-

вий інтерес у фахівців. Аналіз сучасних дослі-

джень і публікацій дозволяє стверджувати, що 
______________ 

© Шитікова Лариса Віталіївна, к.е.н, доцент кафедри 

економічної теорії та підприємництва, Запорізький наці-

ональний технічний університет, м. Запоріжжя, e-

mail:lar-shitikova@rambler.ru 

Головатенко Сергій Сергійович, змінний майстер Пуб-

лічного акціонерного товариства «Мотор Січ»,  м. Запо-

ріжжя, serggol-mail@mail.ru 

 

обраній проблемі приділяють значну увагу віт-

чизняні і закордонні науковці: М. Амстронг, 

А.І. Бородин, Є.П. Качан, А.Я. Кiбанов, 

Н.Б. Кирич, І.І. Мазур, А.В. Мордовець, 

Н.Г. Ольдерогге, В.Д. Шапіро, Д.Г. Шушпанов та 

інші. Розвиток системи управління є широко 

дискутованим питанням у цей час. Це обумовле-

но необхідністю розробки управлінцями перспе-

ктивних підходів і методів управління трудовими 

ресурсами, що особливо актуально в умовах мін-

ливої економічної ситуації. Однак щодо конкре-

тизації питань формування і вдосконалення 

управлінської сфери, то розробка цієї проблеми 

потребує подальшого дослідження і певної адап-

тації науково-практичних розробок до специфіки 

роботи підприємств. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 

полягає у дослідженні ключової ролі управлінсь-

кого потенціалу в процесі управління та ефекти-

вного використання персоналу з метою досяг-

нення цілей підприємства; формулювання сутно-

сті, обґрунтування необхідності постійного роз-

витку і удосконалення управлінської сфери від-

повідно до завдань розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В сучасних умовах конкурентної економіки 

процес ефективного використання персоналу 

набирає більшої чинності. У зв'язку з цим з'яв-

ляються нові вимоги до управління персоналом. 

Основою підвищення ефективності і розвитку 

економіки є наявний ресурсний потенціал та 

продуктивна праця, тому першочерговим за-

вданням слід вважати створення економічних, 

технічних, організаційних, соціальних умов, а 

також побудову оптимальних взаємовідносин 

між усіма учасниками виробничого процесу. Ро-

звиток сучасного підприємства повинен відбува-

тися на інноваційній основі із залученням і акти-

вним використанням інвестиційних, фінансових, 

матеріально-технічних, кваліфікованих трудових 

ресурсів. Процес управління людськими ресур-

mailto:serggol-mail@mail.ru
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сами на підприємствах повинен носити комплек-

сний характер, а не бути націленим на вирішення 

поодиноких аспектів. В умовах дефіциту трудо-

вих ресурсів найважливішим напрямом у сфері 

їх формування повинна стати політика ефектив-

ного використання. Вирішення цієї проблеми є 

запорукою стабілізації функціонування підпри-

ємства. Розвиток і збереження трудових ресурсів, 

їх ефективне використання – головне завдання 

суспільства в умовах сучасного розвитку Украї-

ни. Тому ефективне управління є головним еле-

ментом в активізації людського фактору, який не 

тільки створює матеріальні передумови вироб-

ництва, але і забезпечує їх результативне функ-

ціонування. Сучасний стан підприємств потребує 

перегляду, оновлення, удосконалення підходів і 

методів щодо управління трудовими ресурсами. 

Безумовно, в Україні вже склалися раціо-

нальні теоретичні і практичні підходи щодо 

управління людськими ресурсами, але їх втілен-

ня в практичну діяльність підприємств прохо-

дить досить важко, а  причинами цього є не тіль-

ки складна економічна ситуація в країні, але і 

брак кваліфікованих управлінських кадрів, які 

мають достатній теоретичний і практичний дос-

від управлінської роботи в господарстві. 

Управління як специфічний вид діяльності 

– об’єктивний і неминучий результат перетво-

рення індивідуальних виробничих процесів в 

комбіновану суспільну працю. К. Маркс, 

Ф. Енгельс наголошували, що всяка безпосеред-

ньо суспільна або спільна праця, яка здійснюєть-

ся в порівняно великому масштабі, потребує в 

більшій чи в меншій мірі управління, що встано-

влює узгодженість між індивідуальними робота-

ми і виконує загальні функції, які виникають з 

руху усього виробничого організму на відміну 

від руху його самостійних органів [1, с.342]. Сві-

това практика свідчить про значне зростання ро-

лі управління персоналом і, у зв'язку з цим, 

ускладнення менеджменту. 

Відомо, що управління процесом є взаємодія 

двох суб’єктів, «один з яких в цій взаємодії знахо-

диться в позиції суб’єкта управління, а другий – в 

позиції об’єкта управління» [2, с.25], яка здійсню-

ється передачею імпульсів від суб’єкта управління 

його об’єктам. В.Д. Граждан наголошує: «в резуль-

таті впливу форми одного предмета на форму ін-

шого відбувається перенесення або передача змісту 

від першого до другого. На основі переданого зміс-

ту і здійснюється управління тими перетворення-

ми, які потім відбуваються в формі сприймаючого 

предмета. Вплив змісту на форму зазвичай прояв-

ляється у виробленні необхідного порядку, тобто 

визначених шаблонів, направляючих конструкцій 

або схем, у відповідності з якими і перетвориться 

форма'» [3, с.35]. 

Оскільки раніше роботодавців цікавили 

тільки кваліфікаційні характеристики робочої 

сили, потрібно відзначити, що інтерес до згада-

них рис особистості працівника почав формува-

тися тільки останнім часом. Але, на наш погляд, 

задіяти психофізіологічний і соціальний потенці-

али працівників вітчизняним підприємствам по-

ки не вдається. Для цього потрібні управлінська 

культура і менеджери високого рівня підготовки, 

а також культура власників, які готові усвідоми-

ти цінність персоналу і платити за управлінські 

розробки. У зв’язку з цим підвищується значи-

мість управлінської сфери підприємства. 

Т. Пітерс, Р. Уотерман, проаналізувавши умови 

управління в процвітаючих компаніях, дійшли 

висновку, що основними факторами ефективнос-

ті управління є схильність керівників до рішучих 

дій, самостійність і підприємницький стиль ро-

боти, активізація здібностей співробітників, до-

мінування загально корпоративних цінностей, 

простота організаційних форм, органічне поєд-

нання централізму і автономії, тісний контакт 

фірми зі споживачем [4, с.97]. 

Управлінська складова в особі керівників і 

фахівців є інструментом, що організує функціо-

нування всієї системи і досягнення намічених 

цілей. Її суть полягає в умілому та раціонально-

му використанні всіх ресурсів (трудових, матері-

альних, фінансових). Сфера прямої діяльності 

людей, завданням якої є формування і викорис-

тання ресурсів підприємства, організація та оп-

тимізація їх руху, визначає ефективність усіх 

процесів, що відбуваються, впливає на результа-

тивність діяльності, тому важливо її дослідження 

та ефективне управління нею. Від того, якою 

кваліфікацією володіють співробітники, наскіль-

ки ця кваліфікація відповідає завданням підпри-

ємства, підтримуються ці завдання відповідною 

системою мотивації, як ті чи інші управлінські 

рішення впливають на ефективність роботи пер-

соналу, залежить безпосередньо вся діяльність 

підприємства. Кадровий потенціал, який зале-

жить від кваліфікаційно-освітнього рівня керів-

ників та спеціалістів підприємства, завжди був 

його конкурентною перевагою. Управлінський 

потенціал визначається управлінським ресурсом, 

який характеризується професіоналізмом, інно-

ваційністю, логічністю, оперативністю, створю-

ється в системі функціональної спеціалізації, 

безпосередньо приймає управлінські рішення, 

впливає на формування і ефективну дію системи 

управління. 

Управління персоналом – це більш висо-

кий рівень роботи з людьми, яка спрямована на 

забезпечення ефективної зайнятості, раціональ-

ного його використання з орієнтацією на досяг-

нення стратегічних цілей. Необхідно враховува-

ти особисті якості працівників, їх індивідуальні і 

групові цілі, потреби, манери поведінки, а також 

систему взаємовідносин [5, с. 16]. Ефективна 

система управління персоналом можлива за умов 

активізації ділових якостей різних категорій пра-

цівників [6, с. 67]. 
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Як зазначають Є.П. Качан, Д.Г. Шуш-

панов, «вироблення і прийняття управлінських 

рішень щодо підвищення ефективності викорис-

тання трудових ресурсів – складний процес, який 

передбачає необхідність його розгляду з позицій 

єдності відтворення, розподілу і використання 

робочої сили» [7, с.12]. 

Визначається, що людський капітал є клю-

човим фактором формування всіх інших, створе-

них людьми, видів капіталу, головною умовою 

стабільності та успішного розвитку господарсь-

кого суб'єкта, тим самим ми підкреслюємо, що 

ефективне використання персоналу підприємства 

безпосередньо вплине на ефективність діяльності 

господарського суб’єкта, підвищить ринкову ва-

ртість капіталу цього суб'єкта. 

Як зазначають А.Я. Кібанов, Л.В. Іванов-

ська, О.О. Мітрофанова, управління зайнятістю 

в процесі використання персоналу полягає в 

цілеспрямованому регулюванні відносин між 

власниками підприємства, власниками майно-

вих паїв та найманими працівниками, що забез-

печує реалізацію економічних і неекономічних 

інтересів суб'єктів трудових відносин [8, с. 53]. 

Ефективне використання персоналу полягає в 

реалізації прав та обов'язків суб’єктів зайнятос-

ті, коли наймані працівники і роботодавці сум-

лінно і відповідально виконують свої обов'язки, 

здійснюючи господарську діяльність. Робото-

давець здійснює дії щодо забезпечення умов 

праці найманих працівників, в яких вони змо-

жуть здійснювати трудові функції, найбільш 

ефективно використовуючи свій досвід, профе-

сійні здібності, знання, навички, майстерність. 

Основним зобов'язанням роботодавця є виплата 

в повному обсязі заробітної плати у встановлені 

терміни, дотримання принципів управління пе-

рсоналом. Обов'язки працівника пов'язані з ви-

конанням роботи: згідно з трудовим договором 

і встановленими нормами виконання своїх тру-

дових функцій, дотримання дисципліни праці, 

правил внутрішнього розпорядку підприємства. 

Активна участь держави в ефективному вико-

ристанні персоналу має на меті створення умов, 

за яких принципи соціально-орієнтованої еко-

номічної системи реалізуються через участь як 

роботодавців, так і найманих працівників. Чин-

не законодавство, правові норми регулюють 

відносини в соціально-трудовій сфері, визнача-

ють взаємодію суб'єктів зайнятості. Проте підп-

риємства по-різному підходять до вирішення 

проблем зайнятості, а реальне втілення відно-

син у трудовій сфері може відрізнятися залежно 

від специфічного середовища кожної конкрет-

ної організації. Результати діяльності підприєм-

ства значно залежать від кваліфікації працюю-

чих, яку можна визначити як ступінь підготов-

леності кожного працівника до виконання ним 

професійних обов’язків (функцій) [9, с. 218] 

відповідної складності. 

Тому адміністративно-управлінський пер-

сонал перевіряється на відповідність займаній 

посаді, а аналіз якісного складу працюючих на 

підприємстві необхідно розглядати за позиціями: 

підготовка та підвищення кваліфікації; вік; стаж 

роботи; освіта, професійність, рівень відповіда-

льності і самостійності при прийнятті управлін-

ських рішень. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, створення та удоскона-

лення управлінського потенціалу має відрізняти-

ся завершеністю на основі комплексного вирі-

шення кадрових проблем, впровадження нових і 

вдосконалення існуючих форм і методів кадрової 

роботи. Науковий підхід до управління персона-

лом потребує врахування і активного викорис-

тання організаційно-економічних, правових, тех-

нічних, соціально-психологічних та інших аспек-

тів у їх сукупності і взаємозв'язку. Формування 

управлінського потенціалу полягає у планомірно 

організованому, системному впливі на процес 

підбору, розподілу, перерозподілу працюючих з 

урахуванням їх задоволеністю працею, з метою 

досягнення цілей підприємства. 
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Шулейко О.Л., Недведцкий В.М. 

 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
В статье выделены проблемы сектора водоснабжения и водоотведения (канализация) в Республике Бе-

ларусь. В частности обозначено негативное влияние монополизации анализируемого сектора, неэффектив-

ность и нерентабельность деятельности предприятий, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение. В 

статье проанализированы проведенные в научной литературе исследования, касающиеся очерченной пробле-

матики, а также на должном уровне изучен зарубежный опыт разрешения поставленных проблем. В рамках 

статьи отмечено, что при сложившейся социально-экономической ситуации в стране необходимо реформи-

рование предприятий сектора, которое выражается в процессах реструктуризации и приватизации – это 

непосредственная необходимость изменения структуры управления и формы собственности организаций. В 

результате проведенного анализа автор статьи приводит содержательные выводы, которые могут быть 

применены  как при разработке методических положений, так и на практике. 

Ключевые слова: водоснабжение и водоотведение (канализация), реструктуризация, приватизация, ак-

ционирование, механизм ГЧП. 

 

Постановка проблемы. Сектор водо-

снабжения и водоотведения (канализации) (ВиВ) 

– это наглядный пример того, как функциониру-

ет естественная монополия в области инфра-

структуры, которой присущи две основные чер-

ты: во-первых, она существует, потому что  

представляет наименее затратный вариант 

предоставления данной услуги, т.е. выгодно дей-

ствовать не многим, а одному поставщику услу-

ги; во-вторых, нерегулируемую монополию 

обычно рассматривают как потенциальную угро-

зу обществу. Общеизвестно, что монополия име-

ет возможность оказывать значительное воздей-

ствие на рынок, устанавливая слишком высокие 

тарифы, но поставляя слишком малые объемы. 

Прямым следствием этой характеристики явля-

ется снижение уровня благосостояния населения.  

В своем нынешнем состоянии водное хозяй-

ство Республики Беларусь представляет систему 

неэффективных и нерентабельных организаций и 

предприятий. В современных условиях, при сло-

жившейся социально-экономической ситуации 

необходима управленческая реформа сектора, воз-

можность практического применения и эффектив-

ность которой зависят от разработки и реализации 

на практике модели внутриотраслевого рынка. Со-

здание в отрасли конкурентной среды требует со-

блюдения следующих параметров: 

1) сохранение прямого государственного 

регулирования деятельности сектора, функцио-

нирующего в условиях естественной монополии 

– ограничение роста издержек; 

______________ 
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Недведцкий Вадим Марьянович, аспирант Института 

экономики НАН БеларусиЖ,  г. Минск, Беларусь 

2) содействие формированию рыночных 

механизмов саморегулирования, что заинтересо-

вывает субъектов хозяйствования в снижении 

своих издержек;  

3) ограничение доминирующего положе-

ния субъектов хозяйствования, функционирую-

щих при слабом уровне развития конкуренции;  

4) наличие бюджетной поддержки, при необ-

ходимости, по оказанию социально значимых услуг. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. В Республике Беларусь вопросы функ-

ционирования, регулирования и реформирования  

естественных монополий являются малоисследу-

емыми. А.Н. Ахрамчук занимается вопросами 

антимонопольного законодательства; В.Г. Васи-

лега – образованием тарифов на услуги жилищ-

но-коммунального хозяйства; Е.С. Лисица – осо-

бенностями регулирования естественных моно-

полий в мировой практике (железнодорожный 

транспорт); В.Н. Шимов, Л.Н. Давыденко и др. – 

рассматривают отдельные вопросы естественных 

монополий при изучении проблем национальной 

экономики. Исследование опыта зарубежных 

стран относительно особенностей функциониро-

вания сферы ВиВ позволяет сопоставить его с 

опытом Республики Беларусь, а также опреде-

лить масштаб отставания от лидеров. Практика 

функционирования коммунальных предприятий 

в Скандинавских странах, Словакии, Венгрии, 

Польше и других странах показывает, что суще-

ствует множество гибких форм и методов управ-

ления объектами государственной собственности 

с использованием возможностей частной иници-

ативы, частного капитала и рыночной конкурен-

ции [2, c. 45–54]. Наиболее эффективными мето-

дами в коммунальном хозяйстве оказались акци-

онирование, приватизация и варианты ГЧП. 

Формулирование целей статьи. Целью 

нашей статьи является определение и обоснова-

http://ggau.by:8888/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GRAU&P21DBN=GRAU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90.%20%D0%9D.
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ние наиболее эффективных направлений рефор-

мирования предприятий сектора водоснабжения 

и водоотведения. 

Изложение основного материала исследо-

вания. Реформирование предприятий сектора ВиВ в 

общем смысле выражается в процессах реструктури-

зации и приватизации, которые четко осознаются 

всеми субъектами сферы коммунального предприя-

тия (это непосредственная необходимость изменения 

структуры управления и формы собственности орга-

низаций). В ходе реализации реформы должны учи-

тываться интересы бюджета, т.е. бюджетные поступ-

ления должны остаться на прежнем уровне или уве-

личиться; интересы населения, т.е. реформирование 

сектора должно быть социально направленным; ин-

тересы жилищных и коммунальных предприятий, т.е. 

они должны стать безубыточными.  

Реструктуризация – это совокупность ме-

роприятий по комплексному приведению усло-

вий функционирования предприятия в соответ-

ствие с изменяющимися условиями рынка и вы-

работанной стратегией его развития; это измене-

ние технологической, производственной, обще-

хозяйственной и организационной структур, а 

также баланса с целью увеличения доходов и 

капитала[3, c. 136-138].  

Реструктуризация в системе коммунальных 

предприятий предполагает финансовый монито-

ринг. И на его базе – финансовое оздоровление 

деятельности предприятий, в т. ч. за счет приме-

нения процедур банкротства в отношении нерен-

табельных, убыточных предприятий, имеющих на 

своем балансе объекты жизнеобеспечения.  

В теории и практике рассматривают различ-

ные варианты реструктуризации предприятий:  

1) финансовая, предполагающая улучше-

ние финансовых показателей предприятия и упо-

рядочение активов;  

2) организационная, предполагающая из-

менение организационной структуры управления 

предприятием;  

3) юридическая, выражающаяся в слиянии, 

разделении, выделении или присоединении юри-

дического лица; 

4) налоговая, связанная с оптимизацией 

налогообложения, т.е. сведение к минимуму;  

5) информационно-технологическая и др.  

Финансовая реструктуризация коммуналь-

ных предприятий ВиВ основывается на развитии 

экономических отношений в сфере ВиВ. Этому 

направлению присуще использование непростой 

инженерной инфраструктуры, характерной для 

определенной территории – сетей ВиВ, последо-

вательность процесса производства, передача и 

потребление материальных носителей услуги, 

зависимость потребителя от оказываемой услуги 

и невозможность компенсации недопотребления 

данной услуги в более поздний период.  

Традиционно сложилось два основных 

направления финансовой реструктуризации: улуч-

шение структуры баланса и оптимизация финансо-

вой структуры предприятия с целью минимизации 

совокупных издержек и улучшения координации 

финансовых потоков [3, c. 136-138].  

Финансовая реструктуризация предприятий 

ВиВ предполагает также формирование единых 

принципов государственного регулирования тари-

фов на услуги, формирование производственной и 

инвестиционной программ, а в частности – заинте-

ресованность в снижении себестоимости, повыше-

нии качества оказываемых услуг, в росте инвести-

ционной активности, взаимоувязка изменения та-

рифов на газ, тепловую и электрическую энергию, 

ВиВ и способность потребителей оплатить за услу-

ги по новым тарифам.  

Реформирования сектора ВиВ предполагает 

поэтапное разделение производственного сектора 

на естественно-монопольные и конкурентные виды 

деятельности. Предусматривается сохранить в сек-

торе ВиВ только те участки, которые обеспечива-

ют его устойчивую работу. Важной задачей явля-

ется сочетание экономических и правовых стиму-

лов к снижению издержек, сокращению потерь 

воды и проведению модернизации, а также обеспе-

чение взаимной ответственности субъектов, участ-

вующих в осуществлении данной деятельности. 

Кроме того необходимо придать предприятиям 

сектора такие организационно-правовые формы, 

которые позволили бы привлекать необходимые 

средства, а также разграничивать эти бюджетные и 

внебюджетные финансовые ресурсы по способам 

их учета и использования [4, c. 45–54]. 

Часть видов деятельности в системе ВиВ тра-

диционно являются монопольными по своей приро-

де и по особенностям технологического процесса. 

Следовательно, что такой монополизм не может 

быть устранен традиционными и чисто рыночными 

методами, и это обстоятельство обусловливает 

необходимость четкого выделения и обоснования 

границ сектора, который нуждается в особом режи-

ме функционирования и управления – в прямом 

регулировании со стороны государства. 

К монопольным видам деятельности секто-

ра ВиВ необходимо отнести: 

- производственную инфраструктуру 

(цеха водопровода и канализации, а также кон-

троля и расходования воды, системы и устройства 

электроснабжения и теплоснабжения, связи и 

диспетчерского управления); 

- услуги, оказываемые участками инфра-

структуры сектора ВиВ; 

- технические и информационные системы, 
обеспечивающие управление сетями, а также фор-

мирование заказов по обслуживанию потребителей. 

К конкурентным видам деятельности сек-

тора ВиВ необходимо отнести: 

- содержание, техническое обслужива-

ние, ремонт и строительство дополнительных 

объектов инфраструктуры (например, водона-

порные башни); 



Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

263 

- сбор, утилизация, обеззараживание и 

переработка отходов. 

Реформирование структуры сектора ВиВ це-

лесообразно производить на базе организационного 

разграничения этих двух секторов с тем, чтобы 

естественно монопольные и конкурентные виды 

деятельности не осуществлялись одними и теми же 

хозяйствующими субъектами. Однако при необхо-

димости до полной наладки механизма реструкту-

ризации возможно временное сочетание организа-

циями сектора обоих видов деятельности. 

Предлагаемый конкурентный подход под-

разумевает создание конкурирующих организа-

ций внутри исследуемой отрасли. Создание кон-

курентной среды возможно, если появятся част-

ные предприятия, занимающиеся содержанием, 

техобслуживанием, ремонтом и строительством 

дополнительных объектов инфраструктуры, сбо-

ром, утилизацией, обеззараживанием и перера-

боткой отходов. 

Необходимо учитывать и тот факт, что 

монополия не обязательно должна определять 

исключительные права государства на имуще-

ство сектора ВиВ. В силу того, что сохранение 

большей части имущества в государственной 

собственности затруднит процесс привлечения 

внешних финансовых ресурсов. 

По мнению автора, целесообразно сохра-

нить монополию в рамках смешанной собственно-

сти. При этом существующие цеха водопровода и 

канализации, а также контроля и расходования 

воды, системы и устройства электроснабжения и 

теплоснабжения, связи и диспетчерского управле-

ния должны рассматриваться как стратегический 

ресурс государства. В рамках государственной мо-

нополии могут быть выделены отдельные объекты 

исследуемого сектора, которые не имеют стратеги-

ческого характера и которые могут быть объеди-

нены в АО, что позволит в результате продажи 

акций привлечь дополнительные финансовые ре-

сурсы  для развития сектора. 

Сектор ВиВ в Республике Беларусь обладает 

монопольной властью, что обязывает государство 

участвовать в системе ценообразования на услуги.  

Процесс приватизации элементов сектора 

должен быть постепенным: от полной государ-

ственной собственности предприятия могут перейти 

под управление АО с последующей продажей их 

акций (долей) в зависимости от роста конкуренции, 

что позволит получить следующие выгоды: 

- экономическая и управленческая неза-

висимость и самостоятельность, совер-

шенство механизма управления; 

- гарантии инвесторам при вложении 

средств в предприятия ВиВ в форме АО; 

- заинтересованность персонала пред-

приятия в результатах производствен-

но-хозяйственной деятельности. 

Приватизация республиканских унитар-

ных предприятий водопроводно-канализацион-

ного хозяйства (ВКХ)  создаст равные права для 

всех участников рынка, будет способствовать 

привлечению частного капитала (степень износа 

оборудования унитарных предприятий достигает 

60-70%), результативному контролю над дея-

тельностью предприятия и решению основных 

проблем ВКХ Республики Беларусь: 

- институциональных – отсутствие эко-

номического механизма управления водным хо-

зяйством в рыночных условиях, четкого разгра-

ничения прав и обязанностей между собственни-

ком инженерной инфраструктуры и эксплуати-

рующим объекты водоснабжения и канализации 

предприятий; 

- организационных – отсутствие эконо-

мических стимулов у персонала в снижении из-

держек на воду и услуги канализации, отсутствие 

единой методики проведения мониторинга ре-

зультатов производственно-финансовой деятель-

ности предприятий ВиВ, численность персонала 

на национальных предприятиях гораздо выше 

западноевропейских; 

- технических – низкий уровень техниче-

ского обслуживания систем ВиВ, особенно в 

сельских районах, низкая степень механизации и 

автоматизации, высокий износ водопроводных и 

канализационных сетей, наличие непроизвод-

ственных потерь воды, значительная доля энер-

гетических затрат в структуре себестоимости; 

- финансово-экономических – низкий 

уровень взыскания оплаты за воду, наличие пе-

рекрестного субсидирования, недостаточное фи-

нансирование со стороны республиканского 

(местного) бюджета; 

- санитарно-гигиенических – несоответ-

ствие общеевропейским нормам действующих в 

странах СНГ нормативных требований к каче-

ству очищенных сточных вод, сбрасываемых в 

водные объекты.  

Акционирование и приватизация местных 

унитарных предприятий ВиВ предполагает ис-

пользование механизма ГЧП. 

Зарубежный опыт использования ГЧП де-

монстрирует активное его применение в различ-

ных подотраслях ЖКХ. В секторе ВиВ ГЧП ис-

пользуется такими странами, как Австралия, 

Бельгия, Канада, Франция,  Румыния, Польша, 

Италия, Россия, Великобритания и др.   

Возникает вопрос: поощрять ли участие 

частного сектора в сфере ВиВ Республики Бела-

русь  для обеспечения быстрого и значительного 

повышения эффективности предприятий, кото-

рым не хватает опыта и возможностей.  

ГЧП преследуют две основные цели: повы-

шение качества и эффективности услуг водоснаб-

жения и водоотведения на основании договорных 

обязательств, имеющих юридическую силу, и при-

влечения дополнительного финансирования. Ука-

занные цели являются чрезвычайно актуальными 

применительно к Республике Беларусь. Сотрудни-
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чество частных компаний с государственным сек-

тором может происходить в различных формах по: 

- договору об оказании услуг (делегирование 

выполнения функций стороннему исполнителю),  

- договору об управлении,  

- договору аренды, 

- концессионному договору/договору СЭП 

(строительство-эксплуатация-передача). 

В соответствии с этими договорами ГЧП, 

основные фонды (объекты инфраструктуры) 

остаются в государственной собственности.  

Использование таких вариантов ГЧП как кон-

цессии/СЭП предполагает, что инфраструктурные 

объекты находятся в коммунальной собственности, а 

их управление и все связанные с этим коммерческие 

риски передаются частному бизнесу. Использование 

данной схемы основано на привлечении частного 

капитала к финансированию и реализации долго-

срочных инвестиционных проектов из-за ограничен-

ных финансовых возможностей государства. Значи-

мость данного варианта возрастает при невозможно-

сти приватизации по социально-экономическим при-

чинам, наличии потенциала для экономии ресурсов 

на этапах строительства и эксплуатации, а также воз-

можности покрытия части инвестиционных затрат за 

счет потребителей. В связи с этим, такие формы ГЧП 

являются весьма рискованными[1, c. 97–102]. 

Возможность заключения договоров об управ-

лении (как правило, на срок от 4 до 5 лет) рассматри-

вается в тех случаях, когда требуется значительное 

улучшение показателей производственно-

хозяйственной деятельности. Такой вариант под-

держки может быть неактуальным для большинства 

крупных предприятий водного хозяйства Республики 

Беларусь, которые нередко имеют ограниченный по-

тенциал для роста производительности, но такую 

возможность можно рассмотреть, если какой-либо из 

них имеет крайне низкий уровень производительно-

сти. Небольшие районные предприятия ЖКХ, на ко-

торых отмечаются наиболее существенные недостат-

ки по вопросу роста производительности, по масшта-

бу своей производственной деятельности не смогут 

привлечь профессиональных частных операторов. 

Договором аренды предусмотрено создание 

компаний, которые являлись бы собственниками 

активов, в связи с этим, такая форма ГЧП является 

затруднительной для Республики Беларусь. 

В краткосрочной перспективе наиболее под-

ходящим вариантом для инициирования этого вида 

партнерства является оформление договора об ока-

зании услуг, в котором необходимо обязательно 

оговаривать четкие целевые показатели результа-

тивности по тем аспектам, где предприятиям водно-

го хозяйства не хватает ресурсов и опыта. Примени-

тельно к Республике Беларусь эта схема может 

включать: привлечение сторонних исполнителей 

для подключения новых абонентов к сетям водо-

снабжения и канализации и их обслуживание 

(устранение засоров и чистка), работы по обнаруже-

нию утечек. В случае привлечения частного сектора 

по договору об оказании услуг необходимо уделять 

пристальное внимание вопросам наличия у подряд-

чика по оказанию услуг необходимого потенциала и 

заключение контрактов на конкурсной основе [1,4].  

Выводы и перспективы дальнейших  

исследований. Таким образом, дальнейшее разви-

тие сектора ВиВ в национальной экономике должно 

основываться на сочетании государственных и ры-

ночных регуляторов функционирования. Процесс 

реформирования сектора должен быть постепен-

ным, учитывать необходимость сохранения техно-

логической целостности, а также его стратегиче-

скую значимость и состояние, при этом, важнейшая 

задача должна сводиться к обеспечению контроля за 

функционированием всех элементов инфраструкту-

ры водного хозяйства. Использование схем ГЧП в 

сфере ВиВ требует обеспечения надлежащего 

управления этим процессом и четкого понимания 

всеми заинтересованными сторонами преимуществ 

и недостатков от такого участия. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ 

 
Стаття присвячена основним синергетичним підходам у сучасній економічній науці. Розкрито поняття 

«синергетика» та «фізична економіка», їх подібності та розбіжності. Представлено умови застосування си-

нергетичного підходу в економіці. Розглянуто основні методи синергетичного дослідження систем та проана-

лізовано вигоди від їх застосування. Проаналізовано перспективи та ефективність застосування методів си-

нергетики дослідження систем. Подано основні зміни в управлінні соціально-економічними системами згідноз 

синергетичним підходом. Розглянуто основні методологічні принципи, які економічна синергетика привнесла в 

економічну теорію дослідження. 

Ключові слова: синергетика, система, самоорганізація, атрактор, глобалізація. 

 

Постановка проблеми. Розвиток економі-

чної науки на даний момент характеризується 

достатньо складною ситуацією, особливо при 

вирішенні питань короткотермінового періоду. 

Свідченням цього є глобальні та локальні еконо-

мічні, фінансові кризи як в окремих національ-

них економіках, так і на глобальному, світовому 

рівні. Це надає значного поштовху вченим-

економістам  для пошуку нових шляхів дослі-

дження філософії економічної науки, методології 

економічних досліджень, обґрунтуванні базових 

фундаментальних гіпотез. 

Усе частіше серед економістів поширю-

ються принципи синергетичного підходу до дос-

лідження економічних процесів, який передбачає 

розглядати їх (економічні процеси) як незворотні 

та незмінні. 

Так, останні два десятиліття на основі си-

нергетичного підходу розробляється економічна 

синергетика або інакше її називають «фізичною 

економікою». 

Фізична економіка – це економічна школа, 

один із наукових підходів  до дослідження й ор-

ганізації економіки, предметом якого є економі-

чні процеси та способи управління обміном ре-

човиною, енергією, імпульсом, інформацією у 

господарській діяльності людини. 

Прибічники цієї економічної школи – фі-

зіократи вважають, що єдиним самостійним фак-

тором економічного виробництва є земля, при-

рода, а економічне відтворення повинно бути 

підпорядковане тому ж «природному порядку», 

який проявляється в фізиці. 

Терміни «фізична економіка» та «економі-

чна синергетика» сьогодні вважаються синоні-

мами, що позначають економіку, яка базується 

на синергетичному підході до дослідження еко-

номічних систем.  Але проблема  щодо застосу-  
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вання такого підходу, його межі, місце та зна-

чення в сучасній економіці залишається диску-

сійною, навіть більше – невирішеною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У науку термін «фізична економіка» ввів відо-

мий економіст, автор «рейганоміки» Л. Ларуш. 

Він розрізняє фізичну економіку (матеріально-

технічна база) і фіктивну (акції, цінні папери, 

кредити, ф’ючерси) і вважає, що єдиним джере-

лом реального економічного зростання є підви-

щення продуктивної сили людської праці в роз-

рахунку на душу населення. Ларуш протиставляє 

зростання реальної фізичної економіки та фікти-

вної за повоєнні роки розвитку світової економі-

ки та робить висновок про спад реальної еконо-

міки та бурхливе зростання фіктивної, що в реш-

ті решт і призводить до кризи [1]. 

На сьогодні існує дуже потужний напрям 

української теорії, що зветься «фізична еконо-

мія», представниками якої є ціла плеяда таких 

видатних учених сучасності як В. Вернадський 

[2], С. Подолинський [3], М.Руденко [4]. Фізична 

економія ґрунтується на природному квантовому 

законі збереження та перетворення енергії. Тобто 

більша частина додаткової вартості формується 

на Землі завдяки людські праці та енергії сонця. 

Спільним між фізичною економією та фі-

зичною економікою є те, що джерелом реального 

економічного зростання є підвищення продукти-

вної сили людської праці в розрахунку на душу 

населення. З такою концепцією погоджувались і 

Ларуш [1], і Подолинський [3] та Вернадський 

[2], який підкреслював здатність людини постій-

но все більше інтенсифікувати енергетичні пото-

ки, тісно пов’язані з її духовним розвитком. 

Джерелом економічного зростання (багатства), 

наголошує Л. Ларуш, є здатність людського ін-

дивіду до творчого мислення, а це переважно 

проявляється через наукові відкриття, технологі-

чні розробки, нові методології організації життє-

діяльності суспільства загалом та розвитку еко-

номіки зокрема, а точніше розвитку досліджень 

та моделювання економічних процесів [1] . 
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Формулювання цілей статті. Мета дослі-

дження – розглянути теоретичні аспекти засто-

сування синергетичного підходу у сучасній еко-

номіці. 

Виклад основних матеріалів досліджен-
ня. Моделювання економічних процесів на сьо-

годні розвивається досить інтенсивно та в кіль-

кох основних напрямах:  

- моделювання нелінійних процесів; 

- моделювання економічних процесів як 

моделювання соціально-економічних 

систем; 

- застосування принципів ортодоксаль-

ного дослідження економічних проце-

сів; 

- застосування синергетичних принципів 

дослідження та моделювання економі-

чно-соціальних процесів як системи. 

Питання щодо використання ортодоксаль-

них методів дослідження економічних (економі-

ко-соціальних) процесів та синергетичних мето-

дів стає вкрай актуальним. 

Використання аналітичного та чисельного 

методів дослідження вважається, на думку су-

часних вчених-економістів, наприклад, 

І. Забудьського, який займався розв’язанням не-

лінійних математичних та фізичних задач, най-

кращим на сьогодні шляхом дослідження еконо-

мічних проблем. 

Таке поєднання називається синергетичним 

підходом до розв’язання (дослідження) проблем. 

Іншими словами, синергетичний підхід до нелі-

нійних математичних та фізичних задач можна 

визначити як «сумісне використання звичайного 

аналізу та чисельної машинної математики для 

отримання розв’язку систем рівнянь» [5]. 

Історично термін «синергетика» викорис-

товувався в контексті узгодженості, спільного 

використання методів, що дозволяє отримати 

вищу ефективність, ніж проста сума дій чи пос-

лідовне застосування наукових підходів. 

Згідно з теорією Г. Хакена, який справед-

ливо вважається одним із співзасновників синер-

гетики як науки, термін «синергетика» означає 

теорію динамічної поведінки систем особливого 

роду [6]. Особливістю таких систем є можливість 

появи за певних обставин узгодженої (кооперо-

ваної) поведінки окремих їх частин (елементів), 

що призводить до якісних змін у системі. 

Інакше це можна представити такими по-

ложеннями. У природі існують сукупності про-

цесів, явищ, які мають структуру та шляхи (алго-

ритми) функціонування (діяльності) відмінні від 

хаосу. Такі явища зазвичай називають система-

ми. Вони можуть бути як відкритими, так і за-

критими. Закриті – це системи, де відсутній об-

мін речовиною, енергією та інформацією між 

системою та довкіллям. Таких систем майже не 

існує, тому що нереально існування абсолютно 

закритих систем – можливо існування систем, де 

обмін із довкіллям настільки незначний, що їм 

можна знехтувати. 

За теорією систем, вони можуть бути лі-

нійними, де зміни в структурі та організації фун-

кціонування прямо пропорційні дії, та неліній-

ними, в яких така залежність є більш складною, 

непропорційною. 

Системи можуть бути ієрархічно структу-

ровані на кілька типів відкритих нелінійних сис-

тем різних рівнів організації:  

- динамічно стабільні – алгоритм функ-

ціонування та структура є незмінними; 

- адаптивні – система, що пристосову-

ється; 

- еволюціонуючі – системи, які здатні 

переходити в якісно новий стан, коли, 

з’являються принципово нові алгорит-

ми функціонування та структури, які не 

є продовженням існуючих. 

Системи можуть змінюватись у своєму ро-

звитку, переходити з одного стану в інший. При 

цьому прогнозувати такі зміни досить складно, 

тому що це проходить у визначених точках бі-

фуркації (розгалуження) системи. 

Кожна система вищого рівня організації 

може подекуди поводити себе як система більш 

нижчого (простого) рівня. Такий стан системи 

називається станом рівноваги. Коли система від-

хиляється від такого стану та намагається адап-

туватися до іншого – це нестійкий стан системи, 

і в подальшому вона буде еволюціонувати аж до 

нового стійкого стану з новими якостями. 

Синергетичний підхід дослідження систем 

базується на твердженні, що однозначно прогно-

зувати, до якого стану і коли дійде система, що 

еволюціонує, неможливо. Адже в процесі пере-

ходу через нестійкість система може розділятися, 

зливатися тощо. Точки, де відбувається розді-

лення, стикування двох еволюціонуючих систем, 

називаються точками біфуркації. Стан системи, 

що визначає порядок організації та функціону-

вання системи, називають атракторами. Розвиток 

системи відбувається, та й узагалі можливий, 

лише в зоні, що віддалена від рівноваги. Розви-

ток системи може бути як адаптаційним, так і 

еволюційним (зміна якісних параметрів). 

Синергетичний підхід застосовується 

перш за все до еволюціонуючих систем, перехід 

яких від  рівноважного стану до нерівноважного 

здійснюється за рахунок самоорганізації, тобто 

коли в системі у нерівноважному стані під впли-

вом зовнішнього середовища відбувається «са-

мовдосконалення» (самопобудова) системи, за 

зразком, що був заданий атрактором. 

Атрактор у системі забезпечення синергетич-

ного підходу в економічній теорії – це сфера притя-

гання, множина, що притягує, стійка сфера рішення, 

з якої система сама не зможе знайти вихід. Це стій-

кий стан, у який потрапляє система і в межах якого 

певний час функціонує. Такий сталий стан системи 
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притягує до себе всю множину «траєкторій» систе-

ми, що визначається початковими умовами. 

Класичне визначення атрактора (від англ. 

attrack – притягати) – це множина точок у фазо-

вому просторі, до якої збігаються фазові траєк-

торії дисипативної системи. Де множина – це 

сукупність певних, різних об’єктів довільної 

природи, які розглядаються як одне ціле; фазо-

вий простір – багатовимірний простір змінних 

динамічної системи; дисипативна система – від-

крита нелінійна система, яка є далекою від стану 

термодинамічної рівноваги [7]. 

Атрактори можуть бути точковими (точка 

рівноваги), лініями (граничні цикли), поверхня-

ми та навіть складними багатовимірними струк-

турами. Навколо атрактора в фазовому просторі 

існує басейн притягання та якщо відбулась подія 

виходу системи на атрактор то у відкритому не-

лінійному середовищі обов’язково відбудеться 

процес виходу (випадання) на атрактор. Це так 

само природно, як процес падіння тіл в гравіта-

ційному полі тяжіння Землі [8]. 

Спираючись на вищенаведений опис сут-

ності синергетичного підходу, визначимо, як він 

зможе по-новому досліджувати соціально-

економічні системи, які складно описати віднос-

но невеликим числом змінних, а ще важче вимі-

ряти їх емпірично. 

Отже, економічна синергетика привнесла в 

економічну теорію дослідження систем такі ос-

нові методологічні принципи: 

- самоорганізації – стійкості на нестійко-

сті в розвитку складних відкритих нелі-

нійних систем; 

- біфуркаційності – багатоваріантності 

розвитку; 

- несталості та неоднозначності ситуації 

вибору, його необоротність; 

- нелінійності взаємодії самоорганізації й 

організації в управлінні синергетични-

ми соціально-економічними системами; 

- випадковості як самостійного констру-

ктивного фактору в точках біфуркації; 

- визначальної ролі суб’єктивного фак-

тора у розвитку синергетичних соціа-

льно-економічних систем. Синхроніза-

ція механізмів формування масової су-

спільної свідомості та розвитку еконо-

міки;  

- активної взаємодії економічного та со-

ціального, економічного та політично-

го, історичного, екологічного, культур-

ного, національного та глобального фа-

кторів у розвитку синергетичних соціа-

льно-економічних систем. 

Виходячи з вищенаведеного, слід зазначи-

ти новизну синергетичного підходу до дослі-

джень соціально-економічних систем і його від-

мінність від підходів «ортодоксальної (класич-

ної) економіки». 

Це проявляється тому, що: 

- синергетичний підхід передбачає наяв-

ність у соціально-економічній системі набору 

стійких станів (спектру атракторів), що надає 

можливості дослідити стан, в якому перебуває 

система в певному часі; 

- принципово новим у синергетичному 

підході є те, що, перебуваючи в стійкому стані, 

відхилення системи від зони рівноваги або ево-

люція її до іншого стійкого стану неможлива без 

достатньо потужних дій (впливів) як ззовні,  так і 

зсередини. Це, у свою чергу, означає, що переве-

сти будь-яку систему, наприклад, національну 

економіку, в якісно новий стан частковими ре-

формами, іншими обмеженими діями (адмініст-

ративними утисками, політичними рішеннями, 

указами, тощо) за короткий термін та без ком-

плексного підходу принципово неможливо. Без 

досягнення певного порогового рівня накопи-

чення флуктуацій, система не досягне точки бі-

фуркації, а без цього не може відбутися перехід 

її у новий стан; 

- синергетичний підхід дозволяє змен-

шити число параметрів, необхідних для моделю-

вання соціально-економічних систем; 

- при синергетичному підході дослі-

дження траєкторій еволюції соціально-

економічних систем може дати багато нових 

знань щодо напрямів розвитку систем з певними 

характеристиками параметрів. 

Синергетичний підхід застосовується при 

дослідженні соціально-економічних систем лише 

тоді, коли ці системи мають здатність (здебіль-

шого так і є) до самоорганізації, тобто до еволю-

ціонування. 

Це відбувається лише тоді, коли система 

відповідає таким умовам:  

1. Система повинна бути відкритою. У 

закритих системах відбувається неодмінний про-

цес еволюціонування, який обов’язково призведе 

цю систему до стану з максимальною ентропією 

і припинить еволюційний розвиток. Це відпові-

дає другому закону термодинаміки. Другий за-

кон термодинаміки дозволяє відповісти на запи-

тання: а) чи можливий розвиток процесу, що ро-

зглядається; б) який напрям процесу можна пе-

редбачати в майбутньому, коли в термодинаміч-

ній системі встановиться рівновага. 

2. У системі мають бути наявні механіз-

ми позитивного та негативного зв’язку. Останні 

забезпечують здатність системи підтримувати 

певну структуру та поведінку системи, тобто пі-

дтверджувати, що це власне й є системою. Меха-

нізми позитивного зв’язку забезпечують можли-

вість закріплення та накопичення флуктуацій 

(коливань). 

3. Система повинна бути достатньо 

складною, тобто містити деяку, достатню кіль-

кість взаємопов’язаних складових, які при спів-

праці (коопераційній дії) призводять до перебу-
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дови структури та порядку функціонування сис-

теми. 

Сучасні соціально-економічні системи, як 

показали численні дослідження, починаючи від 

підприємства до галузі, країни, регіональної чи 

глобальної економіки, відповідають наведеним 

умовам, тобто є еволюціонуючими. 

На сьогодні прийнято, що всі економічні 

системи є відкритими, при цьому ступінь відкри-

тості зростає з розвитком глобалізації. 

Глобалізація (від фр. global – всезагальний, 

такий що охоплює всю земну кулю) – це склад-

ний багатогранний процес, який поширюється на 

всі сфери суспільного життя: економічну, соціа-

льну, політичну, духовну [9]. У науковий обіг 

поняття «глобалізація» ввійшло в останню 

чверть ХХ ст. Існує багато тлумачень поняття 

«глобалізація». 

Найбільш поширеним та загальноприйня-

тним у науковому світі є визначення глобалізація 

(англ. globalization) – процес всесвітньої еконо-

мічної, політичної та культурної інтеграції та 

уніфікації [10]. У вужчому розумінні – це перет-

ворення певного явища на планетарне, що стосу-

ється всієї Землі. Основними наслідками глобалі-

зації є міжнародний поділ праці; міграція в мас-

штабах усієї планети капіталу, людських та ви-

робничих ресурсів; стандартизація законодавст-

ва, економічних та технічних процесів, а також 

уніфікація інформаційних, наукових, транспорт-

них систем та зближення культур різних країн. 

Це об’єктивний процес, який носить системний 

характер, тобто охоплює всі сфери життя суспі-

льства. У результаті глобалізації світ стає більш 

пов’язаним та залежним від усіх його суб’єктів. 

Глобалізація охоплює практично усі сфери 

суспільної діяльності, включаючи політику, еко-

номіку, спосіб життя, культуру, тощо та виража-

ється у таких процесах:  

- зміцнення зв’язків між найвіддале-

нішими куточками планетами, ши-

роке розповсюдження та втілення в 

практику нових ідей інформатики, 

технологій, культури, тощо; 

- зростаюча інтенсивність взає-

мозв’язків у сфері торгівлі, фінансів, 

міграції населення внаслідок розви-

тку всеосяжних систем транспорту, 

комунікацій та інформації; 

- виникнення спільних для світового 

співтовариства проблем, процес зро-

стання загальнолюдських інтересів у 

всіх сферах людського існування, 

зникнення граней між місцевими і 

всепланетними подіями. 

На думку деяких вчених, глобалізація роз-

почалась з великих географічних відкриттів  

XVI ст., створення перших міжнародних компа-

ній, які стали організаторами виробництва й об-

міну у всесвітньому масштабі. 

Основні етапи глобалізації представлено 

на рис.1. 
 

 

Рис. 1. Основні етапи глобалізації* 
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На першому етапі глобалізація відбувалась 

майже безконфліктно. На другому й особливо 

третьому етапах посилюються нерівномірність 

розвитку різних країн, загострення соціально-

економічних суперечностей, динамічність проце-

сів розвитку тощо. Це надало глобалізації нових 

рис на межі другого та третього тисячоліть, які 

найвиразніше виявляються у технологічній, еко-

номічній, інформаційній та політичній сферах. 

В економічній сфері глобалізація проявля-

ється таким чином:  

- поглиблює світовий поділ праці; 

- посилює внутрішньогалузеве та міжга-

лузеве кооперування; 

- утворює могутні транснаціональні ви-

робничо-економічні об’єднання зі своїми надна-

ціональними органами управління. 

У технологічній сфері глобалізація виявля-

ється, як взаємооб’єднання технологічних 

зв’язків на рівні світового досвіду. 

В інформаційній сфері: 

- створюються нові інформаційні техно-

логії та комунікаційні мережі як міжнародні 

об’єднання; 

- ліквідуються кордони для поширення 

(обміну) науково-технічних досягнень та вільно-

го пересування науковців; 

- стандартизуються основні техніко-

технологічні процеси  тощо. 

У політичній сфері: 

- посилюються міждержавні відносини 

щодо руху товарів, капіталів, робочої сили та 

науковців; 

- відбувається політична інтеграція країн 

з формуванням наднаціональних політичних ор-

ганів. 

Глобалізація – це не лише об’єктивне яви-

ще техніко-економічного розвитку, а результат 

відповідної політики, яка за допомоги техніко-

економічних, політико-силових та соціально-

психологічних чинників поглиблює та приско-

рює цей процес. Глобалізація є дуже суперечли-

вим процесом, який з одного боку розширює та 

поглиблює цивілізацію, розвиток людства, а з 

іншого – забезпечує розмежування суспільства 

на бідних та багатих, що не може бути оцінено 

однозначно всіма країнами світу та суспільством. 

Тому поглиблення досліджень соціально-

економічних систем в умовах глобалізації стає 

найактуальнішою проблемою сучасності. Біль-

шість соціально-економічних систем мають не-

гативні та позитивні зв’язки, є достатньо склад-

ними, еволюціонуючими – отже, досліджуючи, 

до них можна та необхідно застосовувати синер-

гетичний підхід. З цього приводу необхідно за-

уважити, що, на нашу думку, головним факто-

ром, який доводить необхідність застосування 

саме синергетичного підходу на сучасному етапі 

розвитку суспільних та соціально-економічних 

процесів, є те, що соціально-економічні системи 

є нелінійними, відкритими, з посиленими проце-

сами обміну між зовнішніми та внутрішніми ха-

рактеристиками-факторами. 

Сучасний етап функціонування соціально-

економічних систем характеризується інтенсифіка-

цією їх розвитку, не без «втручання» процесів гло-

балізації. Так, якщо навіть власні зовнішні впливи 

на розвиток соціально-економічних систем суттєво 

не змінилися по відношенню до певного минулого 

періоду, то узагальнена дія факторів ззовні зростає 

значно через постійне збільшення потоків обміну, 

зокрема фінансами та інформацією. Тому системи, 

які в минулому були лише лінійними, на теперіш-

ньому етапі стають нелінійними, що робить неко-

ректним застосування до них підходів «ортодокса-

льної» економіки. 

Нелінійність соціально-економічних сис-

тем і зумовлює необхідність застосування до їх 

дослідження саме синергетичного підходу. 

У той же час, синергетичний підхід все ж 

не є панацеєю при дослідженні економічних і 

соціально-економічних явищ. Адже економічна 

наука – це інструмент обґрунтування адміністра-

тивних та управлінських рішень. 

Якщо необхідно дослідити варіанти розви-

тку, перспективи руху соціально-економічних 

систем, тоді застосування традиційних (ортодок-

сальних) методів дослідження не забезпечить 

належного результату; і навпаки, коли система є 

в стані спокою (стаціонарний стан), такі тради-

ційні підходи можуть успішно застосовуватися і 

призвести до цілком справедливих рішень. 

Однак еволюційні процеси в розвитку со-

ціально-економічних систем, що надають їм бі-

льшої відкритості та нелінійності, зобов’язують 

дослідників застосовувати синергетичний підхід, 

але не нехтуючи при цьому традиційним. Така 

своєрідна «взаємодія» потребує вивчення й по-

дальшого розвитку. 

Застосування синергетичного підходу в 

дослідженнях соціально-економічних систем на 

практиці зустрічає труднощі, що пов’язані з ви-

значенням характеристики-змінних (факторів), 

що описують ту чи іншу соціально-економічну 

систему, та встановленням зв’язків між ними. 

Великі проблеми при застосуванні синерге-

тичного підходу в дослідженні соціально-

економічних систем чиняться впливом на такі дос-

лідження «суб’єктивних» бажань з боку влади, на-

ціональної та глобальної політики тощо. Тобто, від 

їх бажання скерувати процеси розвитку в той чи 

інший бік. Особливо слід зазначити: такий тиск на 

розвиток, перш за все еволюційний, соціально-

економічних систем призводить до викривлення 

дійсної ситуації, яку намагаються штучно «про-

штовхнути», інтенсифікувати (наприклад, за допо-

моги «реформ», адміністративних заходів або на-

віть примусових тисків – військових навал, тощо). 

Синергетика показує, що які б не були такого 

роду заходи, плавний перехід від низькопродуктивно-
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го стану соціально-економічної системи до високопро-

дуктивного в короткостроковій перспективі неможли-

вий. Це потрібно визнавати перш за все на урядовому 

рівні управління національною економікою. 

Еволюційні процеси розвитку соціально-

економічних систем потребують «визрівання» у 

визначеному стані аж до збурення цього стану 

новими атракторами (зонами, точками впливу). 

До прикладу, тут можна навести таку тезу: «як-

що зібрати разом дев’ять вагітних жінок, у них 

не народиться дитина зараз же, лише тоді, коли 

це визначено – через 9 місяців у кожної з них 

народиться дитина, що здатна до життєдіяльнос-

ті, а процес народження стане реальністю». 

Ситуація ускладняється й тим, що національна 

економіка входить до системи більш високого рівня – 

глобальної економіки, яка, перебуваючи в зоні певно-

го атрактора, має певний, особливо визначений поря-

док, устрій та важелі (механізми), що підтримують 

цей стан. В економічній інтерпретації цього явища це 

означає, що зовнішнє глобальне середовище (надсис-

тема) створює свої специфічні умови (здебільшого 

«протидію») переходу національних економік окре-

мих країн у якісно новий стан. Адже національні еко-

номіки – це системи нижчого порядку (рівня), що не 

можуть перейти до систем вищого рівня, якщо надси-

стема – глобальна економіка не є такою. 

Графічно це можна проілюструвати так: 
 

 

Рис.2.  Структура «ядро – периферія»*  

* Авторська розробка 

Глобальна економіка представлена на ри-

сунку в центрі під цифрою «0», це ядро, яке в тій 

чи іншій мірі впливає (притягує до себе)  націо-

нальні економіки, що представлені на рисунку 

під номерами від 1 до 7 (їх може бути деяка кіль-

кість – n), як складові надсистеми (глобальної 

економіки). У зв’язку із тим, що вплив глобаль-

ної економіки (ядра) є різним тому на схемі вони 

й розташовані на різній віддалі від ядра. Залежно 

від впливу на національні економіки глобальної 

економіки вони можуть рухатися: наближатися 

до нього – це означає наближення національної 

економіки до параметрів глобальної економіки 

(високопродуктивний стан), або віддалятися від 

ядра – означає перехід національної економіки 

на нижчий рівень – нестабільний стан (низькоп-

родуктивний стан). Для нестабільного стану ха-

рактерні неповна завантаженість виробничих 

потужностей, орієнтація на експорт сировини, 

низький науково-технічний рівень виробництва, 

високі ціни та низьке споживання. 

Високопродуктивний стан економіки – це 

стан економіки, при якому потужності максима-

льно завантажені, виробництво високотехнологі-

чне, ціни низькі, а споживання високе. 

Третім рівноважним станом економіки є 

натуральне господарство, при якому товарно-

грошові операції (дії) відсутні. 

На даний момент Україна перебуває в ни-

зькопродуктивному «стійкому» стані. Тут не 

можна навіть казати про те, що економіка Украї-

ни перебуває у точці біфуркації, так як наявні 

стійкі тенденції, пропорції у розвитку промисло-

вості, розподілі бюджету, державних витратах, 

що означає перебування в стійкому стані з зада-

ним порядком функціонування. Стійкий стан 

означає, що економіка в ньому буде перебувати 

достатньо довго. З позицій синергетичного під-

ходу плавний перехід у короткостроковому пері-

оді до високопродуктивного стану, зокрема шля-

хом послідовних реформ є просто неможливим. 

Згідно з синергетичним аналізом, які б часткові 

послідовні реформи в економіці не здійснювали-

ся, економіка буде залишатися у низькопродук-

тивному стані ще протягом тривалого стану. 

Вищенаведеним прикладом ми підкреслю-

ємо, що синергетика описує реальність еволюції 

соціально-економічних систем зі своєрідних, то-

чних та відповідних позицій, не враховуючи ба-

жань жодних чиновників чи владних структур, 

особливо політичних. 

Існують механізми, які можуть надавати як 

поштовху – імпульсу переходу периферійних 

складових до «ядра», так і навпаки. В цілому ін-

струменти управління які є ефективними з пози-

цій синергетичного підходу, можуть не співпада-

ти з обґрунтованими, що застосовуються в «ор-

тодоксальній» економічній науці. 

Тому на сучасному етапі при розробці дер-

жавних стратегій та глобальних (перспективних) 

планів розвитку синергетичний підхід майже не 

застосовується, особливо щодо реальних, сього-
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денних задач. Такі розробки зосереджуються, на 

жаль, здебільшого у теоретичних дослідженнях. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Потрібен ще певний час для ус-

відомлення того, що синергетичний підхід на 

сучасному етапі розвитку науки є найбільш 

перспективним з точки зору управління роз-

витком соціально-економічних систем. Сине-

ргетичний підхід мав би займати визначальне 

місце в методології економічної науки, особ-

ливо в тій її частині, що стосується питань 

динаміки процесів та соціально-економічних 

систем. Це зумовлено тим, що більшість соці-

ально-економічних систем є відкритими, дос-

татньо складними, мають механізми зворот-

ного позитивного та негативного зв’язку та є 

нелінійними. Тому вони задовольняють усім 

критеріям еволюціонуючих систем, для дослі-

дження яких синергетичний підхід є найбільш 

коректним з усіх відомих сучасній науці. 

Основні зміни в управлінні соціально-

економічними системами згідно з синергетичним 

підходом: 

1) усвідомлення того, що існує кілька ста-

більних станів соціально-економічних систем із 

своїм порядком організації та функціонування; 

2) плавний перехід з одного стійкого 

стану в інший є неможливим. 

Необхідно або забезпечувати позитивний 

зворотний зв'язок, щоб елементи системи могли на-

копичувати флуктуації, а далі за рахунок кооперу-

вання (синергії) переорганізувати систему в якісно 

інший стан або створити суттєвий вплив на систему 

з тим щоб вивести її в суттєво нерівноважний стан, 

де за рахунок позитивного зворотного зв’язку відбу-

деться швидке накопичення флуктацій та вихід на 

точку біфуркації. Плавний розвиток системи мож-

ливий лише в рамках одного стійкого стану. 

У той же час необхідно розуміти, що за-

стосування синергетичного підходу не відкидає 

традиційного інструментарію економіки у випа-

дках дослідження економічних процесів та явищ 

у стійких станах та близьких до них. Синергети-

чний підхід є доповненням до традиційної мето-

дології економічної науки у випадку досліджен-

ня динаміки та траєкторій розвитку  достатньо 

складних економічних явищ, процесів та систем. 

Синергетичний підхід не може пояснити абсо-

лютно все, що відбувається на сучасному етапі в 

економіці та суспільстві. Проте він дозволяє по-

новому пояснити окремі моменти динаміки еко-

номічних систем у порівнянні з традиційними 

методами, а також розкрити сутність окремих 

складових у розвитку економічних процесів та 

явищ, які залишаються за межами розгляду при 

застосуванні «ортодоксальної» економіки. 
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Янковий В.О. 

 

ОПТИМАЛЬНА ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ І ЗАМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ  

У РАМКАХ CES-ФУНКЦІЇ  

 
Обговорюються теоретико-методологічні питання використання виробничих функцій в процесі моде-

лювання важливіших показників виробництва, представлених у вартісному вираженні. Зокрема, досліджуєть-

ся величина граничної норми заміщення ресурсів CES-функції в умовах, коли фондоозброєність набуває опти-

мального значення, тобто максимізує випуск продукції. Пропонується нове тлумачення граничної норми 

заміщення ресурсів як індикатора диспропорцій при інвестуванні грошових коштів у агреговані фактори 

«капітал» і «праця».  

Ключові слова: виробничі функції, CES-функція, оптимальна фондоозброєність, гранична норма 

заміщення ресурсів.  
 

Постановка проблеми. В останній час се-

ред дослідників, що займаються економіко-

математичним моделюванням, відновився інте-

рес до використання двох факторної виробничої 

функції (ВФ) з постійною еластичністю замі-

щення ресурсів (CES-функції – від англ. абревіа-

тури Constant Elasticity of Substitution).     

CES-функція може бути представлена у 

такому запису: 

     (1) 

де Y – випуск продукції у вартісному ви-

раженні;  

К – вартість капіталу, що спрямований у 

виробничі фонди;  

L – витрати капіталу на оплату праці; 

А – невідомий коефіцієнт шкали (0 < А);  

α – невідомий коефіцієнт ваги виробничо-

го фактора (0 < α < 1);  

β – невідомий параметр ВФ (-1 < β); 

γ – невідомий показник ступеня од-

норідності виробничої функції (0 < γ). 

ВФ (1) аналогічна функції Кобба-Дугласа 

в тому, що стосується припущення про постійне 

убування граничної віддачі виробничих ресурсів 

K і L. Це так звані неокласичні умови, які випли-

вають із теорії поведінки споживача, оскільки 

стосовно ресурсів підприємство є споживачем і 

виробнича функція характеризує саме цей аспект 

– виробництво як споживання. 

Однак, між цими ВФ є й суттєві розбіжності. 

Так, еластичність заміщення ресурсів σ, яка є 

мірою можливості заміни праці капіталом і, 

навпаки, для функції Кобба-Дугласа завжди 

дорівнює одиниці. В СЕS-функції вона може 

приймати будь-які значення. Для  ВФ (1)  

еластичність заміщення ресурсів дорівнює: 
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        (2) 

тобто для СЕS-функції σ ≠ 1, хоча так, як і в 

функції Кобба-Дугласа, еластичність заміщення 

ресурсів є постійною, що випливає з самої її 

назви. При β → 0 σ → 1 і відбувається перехід до 

ВФ Кобба-Дугласа. Отже, можна казати, що 

СЕS-функція узагальнює ВФ Кобба-Дугласа.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Практичне застосування CES-функції в сучасних 

економіко-математичних дослідженнях вироб-

ництва неможливе без всебічного визначення її 

властивостей, зокрема, пов’язаних з оп-

тимізацією випуску продукції в залежності від 

рівня фондоозброєності праці. В існуючих теоре-

тичних роботах основна увага приділена таким 

показникам CES-функції, як  середня і  гранична 

віддача, еластичність випуску  продукції, потре-

ба в ресурсах, заміщення ресурсів (гранична 

норма й еластичність заміщення) та ін. [1-5]. 

Що ж стосується оптимізації випуску про-

дукції в зваженості від рівня фондоозброєності, то 

це питання фактично не висвітлене в математико-

статистичній літературі. Між тим, у роботах [6, 

с.388-390; 7; 8] було показано, що для ВФ Кобба-

Дугласа, побудованої на основі змінних Y, К, L, 

виражених у грошовому еквіваленті, існує мож-

ливість визначити оптимальну фондо-озброєність 

ФО0, тобто таку, яка при інших рівних умовах мак-

симізує випуск продукції Y. Вона дорівнює ФО0 = 

/ , де ,  – еластичності виробництва відповідно 

до факторів «капітал» і «праця». 

На нашу думку, вказаний підхід можна вико-

ристати й для СЕS-функції, оскільки остання, як 

було показано вище, узагальнює ВФ Кобба-Дугласа. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 

є визначення для СЕS-функції оптимальної фондо-

озброєності – такої структури інвестованого у ви-

робництво капіталу, що забезпечує максимізацію 

випуску продукції при заданому обсязі  К + L = С. 
Окрім того, ми спробуємо дослідити наслідки оп-

mailto:vladimir_ya@ukr.net
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тимальної фондоозброєності для інших параметрів 

ВФ (1), зокрема, розрахувати граничну норму 

заміщення ресурсів, а також точки і зони беззбит-

ковості в умовах додаткового інвестування капіта-

лу С1 у виробництво, яке досить точно описується 

за допомогою СЕS-функції.  

За визначенням, гранична норма заміщен-

ня ресурсів h у рамках будь-якої ВФ являє собою 

співвідношення граничних віддач відповідних 

ресурсів. У даному випадку для СЕS-функції – це 

співвідношення граничних віддач праці і капіта-

лу:  
 

 (3) 

 

Формула (2) показує, що гранична норма 

заміщення ресурсів h у рамках ВФ (1) залежить 

як від ваги кожного виробничого фактора, так і 

від співвідношення самих факторів – фондо-

озброєності. Чим вище фондоозброєність, тим 

вище і гранична норма заміщення витрат живої 

праці виробничими фондами. При фіксованому 

обсязі виробництва зростання одного ресурсу 

відповідає зменшенню іншого і навпаки.  

Виклад основного матерілу досліджен-

ня. Припустимо, що фондоозброєність вироб-

ництва є оптимальною, тобто такою, що за-

гальний інвестований капітал С = К + L забез-

печує максимальний випуск продукції Y. Виве-

демо формулу оптимальної фондоозброєності в 

умовах інвестування грошового капіталу С у 

виробництво продукції, яке описується СЕS-

функцією.   

 

 (4) 

 

Для вирішення поставленого завдання 

знайдемо L з рівняння зв’язку  L = С – К, підста-

вимо у вираження (1) і будемо шукати його мак-

симум [9-11]. Знайдемо критичні точки функції 

(4), в яких перші похідні Y´ по К дорівнюють 0 

або ∞:  

 

    (5)  
 

Очевидно, що Y´ = 0 або Y´ = ∞, коли один із співмножників вираження (5) дорівнює 0. Розглянемо 

обидва випадки: 

 

Знайдемо рішення першого рівняння: 

   (6) 

 

Оскільки  С – К = L, то рівняння (6) прий-

має такий кінцевий вигляд: 

       (7) 

де ФО1 – фондоозброєність для першого випад-

ку. 

Виразимо капітал К із співвідношення (7) і 

підставимо його в формулу (1) з метою визна-

чення максимального випуску продукції Y у 

грошовому вираженні: 
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  (8) 

Оскільки у першому випадку Y = 0 при 

будь-яких значеннях коефіцієнтів СЕS-функції, 

то точка ФО1, що визначається формулою (7), не 

є точкою її екстремуму.  
 

Знайдемо рішення другого рівняння: 

    (9) 

Звідси, фондоозброєність для другого випадку ФО2 дорівнює: 

                                   (10) 

Підставляючи вираження капіталу К із 

формули (10) у формулу (1) з метою визначення 

максимального випуску продукції Y, у результаті 

елементарних перетворень отримаємо: 

 

 (11) 

Так як у другому випадку Y = 0 лише 

при певних значеннях коефіцієнтів СЕS-

функції (А = 0; α = -1), які не належать до об-

ласті визначення коефіцієнтів ВФ (1), то точка 

ФО2, що розраховується за формулою (10), 

може розглядатись як точка її екстремуму. От-

же, для забезпечення максимального випуску 

продукції у грошовому вираженні в умовах 

інвестування деякої постійної суми грошового 

капіталу у виробництво, що досить точно опи-

сується СЕS-функцією, фондоозброєність по-

винна визначатись за формулою (10), яку ми 

будемо називати оптимальною фондо-
озброєністю для ВФ (1). 

Підставимо тепер вираження оптимальної 

фондоозброєності із формули (10) у вираження 

(3), яке визначає граничну норму заміщення ре-

сурсів h: 

    (12) 

Окрім отриманих результатів, особливий 

інтерес являє собою використання побудованої 

функції (1) з метою прийняття управлінських 

рішень щодо додаткової інвестиції С1 = К1 + L1 у 

виробництво за умови його потенційної беззбит-

ковості. Очевидно, якщо змінні Y, К, L у формулі 

(1) представлені в грошовому вираженні, то різниця  

Y – С = р(С)              (13) 

 

визначає величину прибутку, отриманого в про-

цесі інвестування. У випадку, коли цей процес 

достатньо точно описується СЕS-функцією, ве-

личина р(С1) дорівнює 
 

      (14) 

Зрозуміло, що точка і зона беззбитковості 

інвестування у виробництво додаткового капіта-

лу С1 випливають з формули (14) при виконанні 

умови р(С1) ≥ 0. Відразу відмітимо, що К1, L1 

будемо визначати у відношенні оптимальної 

фондоозброєності (10), тобто за наступних умов: 
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   (15) 

Виразимо з формул (15) величини К1, L1 через С1: 

   (16) 

Позначимо  

    (17) 

Тоді можна записати K1 = NC1, L1 = MC1, N + M = 1. Тобто виконуються всі умови (15). Підставимо 

знайдені вираження K1, L1 у формулу прибутку (14), який не будемо вважати негативним:  

 (18) 

Звідси випливає базова нерівність, виконання якої забезпечує беззбитковість додаткового інвесту-

вання у виробництво: 

     (19) 

 
Висновки і перспективи подальших  

досліджень. На основі отриманої формули (11) 

можна стверджувати, що гранична норма 

заміщення ресурсів CES-функції в умовах опти-

мальної фондоозброєності повинна дорівнювати 

1. За визначенням це означає, що одна грошова 

одиниця (100, 1000, 10000 … грн.), спрямована у 

виробничий капітал, буде в цьому випадку за-

безпечувати зменшення витрат праці на точно 

таку ж грошову одиницю при умові незмінності 

випуску продукції. А невиконання співвідно-

шення h = 1, яке випливає з формули (11), можна 

розглядати як сигнал про порушення оптималь-

ної фондоозброєності, тобто про певні диспро-

порції при інвестуванні коштів у агреговані ви-

робничі фактори «капітал» і «праця».  

Так, якщо h > 1, то це буде свідчити про 

те, що фактична фондо-озброєність перевищує 

оптимальну, яка визначається формулою (9) для 

СЕS-функції. У цьому випадку можна говорити 

про надмірні витрати капіталу, що спрямований у 

виробничі фонди, в порівнянні з коштами на 

оплату праці. Тобто суб’єкту господарювання, 

наприклад, підприємству, слід скоротити основні 

виробничі фонди, витрати на сировину, матеріали 

тощо. Або підвищити фонд оплати праці за раху-

нок залучення додаткових працівників, посилення 

їх матеріального стимулювання. Зрозуміло, що в 

ситуації h < 1 управлінські рекомендації дзер-

кально протилежні: підприємству потрібно наро-

щувати фондоозброєність живої праці.   

На нашу думку, оптимальна фондо-

озброєність (9) і виведена на її основі гранична 

норма заміщення ресурсів h = 1 можуть служити 

додатковими корисними характеристиками при 

застосуванні СЕS-функції в процесі економіко-

математичного аналізу виробництва.  

Формула (19) надає ключ до визначення то-

чок і зон беззбитковості в залежності від ступеня 

однорідності СЕS-функції γ. Тут можливі три 

випадки: а) γ > 1, тобто при позитивному ефекті 

розширення масштабів виробництва; б) γ < 1, тобто 

при негативному ефекті розширення масштабів 

виробництва; в) γ = 1 (при лінійній однорідності 

СЕS-функції), коли спостерігається нульовий ефект 

від розширення масштабів виробництва.  

У кожному з вказаних випадків на базі 

(19) розраховується відповідна точка і зона без-

збитковості інвестування у виробництво, що 

описується ВФ (1). Отже, традиційне застосу-

вання СЕS-функції як ефективного інструменту 

економічного аналізу витрат виробничих ре-

сурсів може бути істотно поширене та поглиб-

лене за рахунок використання співвідношення 

(19), яке відкриває перед економістами-

практиками нові можливості в сфері прогно-

зування зон беззбитковості капітальних вкладень 

та управління інвестиційними проектами. 
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При практичному застосуванні СЕS-

функції слід мати на увазі, що формула (1), на 

відміну від функції Кобба-Дугласа, навіть після 

логарифмічного перетворення залишається 

нелінійною. Тому безпосереднє оцінювання 

невідомих параметрів  А, α, β, γ зумовлює за-

стосування  нелінійних методів, зокрема, 

нелінійного програмування.  

У тих ситуаціях, коли рівняння регресії не 

є лінійним відносно параметрів, що оцінюються, 

зазвичай використовують нелінійний метод най-

менших квадратів, який базується на ітеративній 

мінімізації цільової функції залишків моделі за 

методами градієнтного спуску, Марквардта, 

Ньютона-Гаусса та ін. Це, зазвичай, викликає 

додаткові обчислювальні труднощі при застосу-

ванні  СЕS-функції в економічних дослідженнях. 
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Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА 

 
УДК 332.12:336.77 

 

Бачо Р.Й. 
 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНІВ НЕБАНКІВСЬКИМИ  

ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 

 
У статті розроблено методику інтегральної оцінки рівня забезпеченості регіонів України небанківськи-

ми фінансовими послугами. Отримання результатів розрахунку індексу забезпеченості регіонів України небан-

ківськими фінансовими послугами дозволяє виділити три групи регіонів, залежно від ступеня насичення небан-

ківськими фінансовими послугами: ненасичені, достатньої насиченості та перенасичені небанківськими фінан-

совими послугами. доведено, що перенасиченість ринку призводить до надлишкової пропозиції фінансових пос-

луг, у результаті чого можуть погіршуватись конкурентні умови, відбуватись негативні явища скорочення 

кількості фінансових установ, їх структурних підрозділів та звільнення працівників цих установ. Використан-

ня вибраних показників для оцінки диференціації регіонів України дозволяє констатувати, що відмінності еко-

номічної бази, у господарській інфраструктурі, рівню життя та фінансовому забезпеченні та забезпеченні 

сфери послуг досягають суттєвих розмірів. 

Ключові слова: небанківські фінансові установи, регіон, індекс забезпечення небанківськими послугами, 

депресивні та розвинуті регіони, інформаційна забезпеченість, Нацкомфінпослуг. 

 

Постановка проблеми. Кризові явища, 

що охопили світовий та національні ринки неба-

нківських фінансових послуг, засвідчили не-

спроможність держави запобігти системним ри-

зикам ринку. Враховуючи, що у передкризовому 

періоді регіони стали системоформуючими чин-

никами розвитку ринків небанківських фінансо-

вих послуг, постала необхідність розробки мето-

дики комплексної оцінки рівня забезпеченості 

регіонів небанківськими послугами. Відсутність 

такої методики не дозволяє об’єктивно оцінюва-

ти розвиток регіональних ринків небанківських 

фінансових послуг, визначати проблеми що га-

льмують цей процес. Необхідність розробки ме-

тодики оцінки рівня забезпеченості регіонів не-

банківськими фінансовими послугами пов’язана 

із проведенням регіональної інтеграції України 

відповідно до Стратегії інтеграції України до ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням розвитку регіональної економіки при-

свячені праці М. Долішнього, В. Мікловди [6], 

М. Лендєла [5], А. Мокія, С. Писаренко, 

З. Варналія. Питанням розвитку ринків небанків-

ських фінансових послуг присвячені праці 

C. Осадця, О. Залєтова [3], К. Базилевича, 

Н. Внукової [1; 9], А. Завербного, М. Фурмана, 

В. Гончаренка [2], В. Левченко [4], 

О. Барановського та ін. Дослідженням окремих 

аспектів розвитку регіональних ринків небанків-

ських фінансових послуг присвячені наукові до-

робки Н. Пойди-Носик [7; 8], М. Тимчак [8], 
______________ 

© Бачо Роберт Йосипович, к.е.н., доц., завідувач кафед-

ри економіки, Закарпатський угорський інститут  

імені Ференца Ракоці ІІ, e-mail: escanor@yandex.ru 

М. Щербан [10] та інших. Однак комплексне до-

слідження щодо оцінки рівня забезпеченості ре-

гіонів України небанківськими фінансовими по-

слугами на цей час відсутнє. У зв’язку з цим ак-

туалізується необхідність розробки методичного 

інструментарію визначення рівня забезпеченості 

регіонів цими послугами. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є розробка методичного інструментарію 

комплексної оцінки визначення рівня забезпече-

ності регіонів України небанківськими фінансо-

вими послугами. Завданнями, що ставляться у 

роботі, є: розробка методики комплексної оцінки 

рівня забезпеченості регіонів страховими послу-

гами, послугами системи кредитної кооперації та 

недержавного пенсійного забезпечення як скла-

дових регіональної економіки; узагальнення ін-

формаційного забезпечення, що є базою для  ро-

зрахунків розробленої методики; групування ре-

гіонів у залежності від рівня їх забезпеченості 

небанківськими фінансовими послугами. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В Україні на цей час відсутні методики оцін-

ки рівня забезпеченості регіонів небанківськими 

фінансовими послугами. Це, в першу чергу, по-

яснюється відсутністю розроблених стратегій 

розвитку зазначеної сфери на рівні регіонів краї-

ни. У той же час відсутність доступу до інфор-

мації щодо стану розвитку ринків небанківських 

фінансових послуг також перешкоджає форму-

ванню комплексного показника, що дозволив би 

оцінити рівень забезпеченості регіонів цими пос-

лугами. Більшість існуючих підходів науковців 

присвячені оцінці розвитку окремих сегментів 

ринку НФП (страхового [7;8] чи кредитної коо-

перації [10]) і базовані на побудові рейтингової 

mailto:escanor@yandex.ru
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оцінки. Рейтингова оцінка регіонів не дозволяє 

оцінити рівень (ступінь) забезпеченості регіонів 

цими послугами, а лише проводить їх впорядку-

вання відповідно до вибраних показників. 

Нацкомфінпослуг не здійснює відкритої 

публікації даних, що можуть характеризувати 

стан розвитку ринків небанківських фінансових 

послуг, і, таким чином, не впроваджено систему 

показників, що могла б адекватно відображати 

рівень забезпеченості регіонів небанківськими 

послугами. 

З метою отримання повної та об’єктивної 

інформації про ступінь насиченості регіонів не-

банківськими фінансовими послугами необхідно 

розробити методику, яка б врахувала особливі 

умови функціонування страхових підприємств, 

кредитних спілок та недержавних пенсійних  

фондів. 

Результати, отримані при побудові цієї ме-

тодики, можуть використовуватися професійни-

ми учасниками ринку НФП з метою активізації 

своєї діяльності у регіонах, де існує відносна не-

насиченість послугами суб’єктів ринку НФП. 

Авторська методика оцінки рівня забезпе-

ченості регіонів України небанківськими фінан-

совими послугами базується на використанні 

таких показників: 

1) індекс інституційної забезпеченості на-

селення регіону страховими установами (
інст

стрI . ). 

В основу розрахунку показника закладено ідею 

визначення середньої кількості СК та їх структу-

рних підрозділів, що припадають на 1000 осіб 

населення регіону, і яка порівнюється з аналогіч-

ним показником в Україні. Такий показник роз-

раховується шляхом ділення кількості зареєстро-

ваних у регіоні СК та їх структурними підрозді-

лами на 1000 осіб наявного населення регіону та 

на аналогічний показник в Україні. Формула ро-

зрахунку показника є такою: 

 

)
Population

NN
)/(

Population

NN
(

Ukr

стр.підр.
Ukr

CK
Ukr

reg

стр.підр.
reg

CK
reg

.


інст

стрI , де: (1) 

 

CK
regN  – кількість зареєстрованих у регіоні СК 

(од.); 

CK
UkrN  – загальна кількість зареєстрованих в 

Україні СК (од.); 

стр.підр.
regN  – кількість структурних підрозділів 

страховиків у регіоні (од.); 

стр.підр.
UkrN – загальна кількість структурних під-

розділів страховиків в Україні (од.); 

Populationreg – неявне населення регіону на кі-

нець року (тис. чол.); 
 

PopulationUkr – неявне населення України 

(тис. чол.). 

2) індекс фінансової забезпеченості регі-

ону страховими послугами (
reg

стрI . ). Пропону-

ється розрахувати такий показник шляхом ділен-

ня частки зібраних страхових премій регіональ-

ними СК та їх структурними підрозділами у ре-

гіоні у ВРП конкретного регіону на аналогічний 

показник в Україні таким чином:  

)
GDP

PremiumPremium
/()

GRP

PremiumPremium
(

Ukr

Ukr

стр.підр.

Ukr

СК

reg

стр.підр.

reg

CK

.


reg

стрI , де: (2) 

 
reg

CKPremium  – cума страхових премій, зібраних 

регіональними страховими підприємствами 

(млн грн); 
reg

стр.підр.Premium  – cума страхових премій, зіб-

раних страховими підприємствами через ме-

режу структурних підрозділів у регіоні 

(млн грн); 

GRP – ВРП вибраного регіону (млн грн); 
Ukr

CKPremium  – cума страхових премій, зібраних 

страховими підприємствами та структурними 

підрозділами страховиків в Україні (млн грн); 

Ukr

стр.підр.Premium  – cума страхових премій, зібра-

них страховими підприємствами через мережу 

структурних підрозділів в Україні (млн грн). 

GDPUkr – ВВП України (млн грн). 

3) індекс фінансової забезпеченості насе-

лення страховими послугами (
popul

стрІ . ) дозволяє 

порівнювати середню кількість зібраних премій 

страховими підприємствами та їх структурними 

підрозділами на душу населення регіону і порів-

няти із загальнодержавним значенням. Розраху-

нок здійснюється за формулою 3: 
 

)
Population

PremiumPremium
)/(

Population

PremiumPremium
(

Ukr

Ukr

стр.підр.

Ukr

СК

reg

reg

стр.підр.

reg

CK

.


popul

стрІ . (3) 
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4) індекс інституційного забезпечення на-

селення регіону послугами кредитних спілок 

(
інст

КСI ) співставляє показник кількості кредитних 

спілок, що припадає на 1000 осіб населення регі-

ону з аналогічним показником в Україні. Розра-

ховується за такою формулою:  

 

)
Population

N
)/(

Population

N
(

Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KCінст

КСI , де: (4) 

 
reg

KCN  – кількість функціонуючих у регіоні кре-

дитних спілок (од.); 

 
Ukr

КCN  – кількість функціонуючих в Україні кре-

дитних спілок (од.). 

5) індекс доступності населення регіону кре-

дитами КС (
popul

KREDITI ) розраховує співвідношення 

показника середньої суми кредитної заборгованості 

населення регіону та в Україні в цілому. Показник 

дозволяє визначати схильність населення до отри-

мання кредитів. Розраховується так: 
 

)
Population

KREDIT
)/(

Population

KREDIT
(

Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KCpopul

KREDITI , де: (5) 

reg

KCKREDIT  – кредитний портфель кредитних 

спілок регіону (млн грн); 
Ukr

КCKREDIT  – сукупний кредитний портфель 

КС України (млн грн). 

6) індекс депозитної активності населення 

регіону в системі КС розраховується аналогічно 

до попереднього, тільки в основу розрахунку 

взято депозитний портфель КС, що свідчить про 

депозитну активність населення регіону: 
 

 

)
Population

DEPOSIT
)/(

Population

DEPOSIT
(

Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KCpopul

DEPOSITI , де: (6) 

 
reg

KCDEPOSIT  – депозитний портфель кредитних 

спілок регіону (млн грн); 

 
Ukr

КCDEPOSIT  – загальний депозитний портфель 

КС України (млн грн). 

7) індекс фінансової забезпеченості регіону 

послугами системи кредитної кооперації (
reg

КСI ) 

дозволяє порівнювати частку депозитного та кре-

дитного портфелів регіональних КС у економіці 

регіону з аналогічним загальнодержавним показ-

ником. Розраховується індекс за такою формулою: 
 

 

)
GDP

KREDITDEPOSIT
)/(

GRP

KREDITDEPOSIT
(

Ukr

Ukr

KC

Ukr

КC

reg

KC

reg

KC 
reg

КСI . (7) 

 

8) індекс загальної участі населення регіону в 

системі кредитної кооперації (
popul

TotalI ) порівнює 

участь населення в системі кредитної кооперації 

регіону з аналогічним показником в Україні: 

 

)
Population

)/(
Population

(
Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KC RSTOTALMEMBERSTOTALMEMBE
I popul

Total  , де: (8) 

9) індекс активності учасників кредитної 

кооперації регіону (
Popul

ActiveI ) порівнює частку на-

селення регіону, яке є активним учасником сис-

теми кредитної кооперації регіону з аналогічним 

загальнодержавним показником: 

)
Population

)/(
Population

(
Ukr

Ukr

КC

reg

reg

KC ERSACTIVEMEMBERSACTIVEMEMB
I Popul

Active  , де: (9) 
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reg

KCERSACTIVEMEMB  – кількість акти-

вних учасників системи кредитної кооперації 

регіону (тис. чол.); 

 
Ukr

КCERSACTIVEMEMB  - кількість акти-

вних учасників КС України (тис.чол.). 

Активними учасниками системи кредитної 

кооперації є пайовики КС, які мають відкриті 

депозитні вклади (внески) та/чи заборгованість 

за кредитами. 

10) індекс інституційної забезпеченості 

населення недержавними пенсійними фондами 

(
інст

НФПI ) : 

 

)
Population

N
)/(

Population

N
(

Ukr

Ukr

НФП

reg

reg

НФПінст

НФПI , де: (10) 

 
reg

НФПN  – кількість зареєстрованих в регіоні 

НПФ (од.); 

 
Ukr

НФПN  – загальна кількість зареєстрованих 

в Україні НПФ (од.). 

11) індекс фінансової забезпеченості насе-

лення послугами недержавного пенсійного за-

безпечення (
Popul

PensionI ) дозволяє порівнювати кіль-

кість пенсійних внесків, що припадають на душу 

населення регіону із аналогічним показником у 

національному масштабі: 

 

)
Population

Pension
)/(

Population

Pension
(

Ukr

Ukr

НФП

reg

reg

НФПPopul

PensionI , де: (11) 

 
reg

НФПPension  – загальна сума пенсійних 

внесків регіональних НПФ (млн грн); 

 
Ukr

НФПPension  – загальна сума пенсійних 

внесків НПФ України (млн грн).  

12) індекс фінансової забезпеченості регі-

ону послугами недержавного пенсійного забез-

печення (
reg

PensionI ) сприяє порівнянню частки пен-

сійних внесків регіональних НПФ у економіці 

регіону з аналогічним показником в Україні: 

 

)
GDP

Pension
)/(

GRP

Pension
(

Ukr

Ukr

НФП

reg

НФПreg

PensionI . (12) 

 
Статистичною базою розрахунку наведе-

них вище показників є річні звіти про роботу 

Нацкомфінпослуг за відповідні роки, що охоп-

лює дослідження, а також узагальнена інформа-

ція про стан відповідних ринків НФП. Необхід-

ною для визначення індексів є також інформація 

Державної служби статистики України.  

Інформаційні джерела забезпечення базо-

вих показників для розрахунку індексів зазначені 

у табл. 1. 
Таблиця 1 

Джерела статистичної інформації для розрахунку показників забезпеченості регіонів 

небанківськими фінансовими послугами* 

№ 

з/п 
Показник 

Джерело інформації (орган, що розпоряджається інформа-

цією чи публікує її) 

1 Кількість зареєстрованих у регіонах 

України СК, од. 

Державний реєстр фінансових установ України (Нацкомфінпо-

слуг) 

2 Кількість структурних підрозділів 

страховиків у регіонах України, од. 

Державний реєстр фінансових установ України, «Звіт про 

страхові платежі та виплати по структурних підрозділах стра-

ховика» (Нацкомфінпослуг) 

3 Кількість КС у регіонах України, од. Державний реєстр фінансових установ України (Нацкомфінпо-

слуг) 

4 Кількість зареєстрованих  у регіонах 

НПФ, од. 

Державний реєстр фінансових установ України (Нацкомфінпо-

слуг) 
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Продовження таблиці 1 

5 Сума зібраних премій регіональними стра-

ховими компаніями в Україні, млн грн 

«Звіт про доходи та витрати страховика» (Нацкомфінпос-

луг) 

6 Сума зібраних премій структурними підроз-

ділами страховиків у регіонах України, 

млн грн 

«Звіт про страхові платежі та виплати по структурних 

підрозділах страховика» (Нацкомфінпослуг) 

7 Сума виданих кредитів КС у регіонах Укра-

їни, млн грн  

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

8 Сума залучених депозитів КС у регіонах 

України, млн грн 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

9. Кількість учасників КС у регіонах України, 

тис. чол. 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

10 Кількість активних учасників системи кре-

дитної кооперації в регіонах України, 

тис. чол. 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

(Нацкомфінпослуг) 

11 Сума пенсійних внесків НПФ у розрізі регі-

онів України, млн грн 

Звітні дані пр. діяльність НПФ (Нацкомфінпослуг) 

12 Валовий регіональний продукт, млн грн Держкомстат України 

13 Валовий внутрішній продукт України, 

млн грн 

Держкомстат України 

14 Наявне населення в регіонах, тис. чол. Держкомстат України 
* Складено та узагальнено автором 

На основі наведених вище показників форму-

ється (розраховується) загальний показник забезпе-

ченості регіону небанківськими фінансовими послу-

гами (індекс забезпеченості небанківськими фінансо-

вими послугами (ІФП)), який пропонується розрахува-

ти як середнє геометричне наведених вище індексів: 

 

12
...

reg
Pension

Ipopul
Pension

Iінст
НФПI

Ipopul
Active

Ipopul
Total

Ireg
КС

Ipopul
DEPOSIT

Ipopul
KREDIT

Iінст
КС

Ipopul
стрІreg

стрIінст
стрIФПI   

 

(13) 

 

Отримання результатів розрахунку індексу 

забезпеченості регіонів України небанківськими 

фінансовими послугами дозволяє виділити три 

групи регіонів, залежно від ступеня насичення 

небанківських фінансових послуг: 

1) ненасичені небанківськими фінансо-

вими послугами – значення показника знахо-

диться в межах 0<ІФП<1, тобто значення індек-

су є меншим від загальнодержавного значення, 

що свідчить про неналежне задоволення спо-

живачів небанківськими фінансовими послу-

гами в регіоні; 

2) достатньої насиченості небанківськими 

фінансовими послугами – значення показника 

становить 1≤ІФП<2, що свідчить про надання ши-

рокого спектру послуг широкому загалу спожи-

вачів небанківських фінансових послуг регіону; 

3) перенасичені небанківськими фінансо-

вими послугами – значення індексу є більшим 2 

(ІФП≥2), що свідчить про перенасиченість ринків 

небанківських фінансових послуг.  

Перенасиченість ринку призводить до 

надлишкової пропозиції фінансових послуг, у 

результаті чого можуть погіршуватись конкурен-

тні умови, відбуватись негативні явища скоро-

чення кількості фінансових установ, їх структур-

них підрозділів та звільнення працівників цих 

установ. Як наслідок – зросте збитковість небан-

ківських фінансових установ. 

Запропонована методика оцінки рівня за-

безпеченості регіонів небанківськими фінансо-

вими послугами є гнучким та нескладним інди-

кативним інструментом. Використання вибраних 

показників для оцінки диференціації регіонів 

України дозволяє констатувати, що відмінності 

економічної бази, у господарській інфраструкту-

рі, рівню життя та фінансовому забезпеченні та 

забезпеченні сфери послуг досягають суттєвих 

розмірів.  

Отримані результати доцільно публікувати 

на офіційному сайті Нацкомфінпослуг та у Річ-

ному звіті Нацкомфінпослуг за поточний рік у 

розрізі всіх таблиць, що являю собою базу для  

розрахунку показника в розрізі регіонів України.  

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Розроблена методика в цілому дозволяє 

не тільки отримати загальне уявлення про рівень 

насиченості кожного з регіонів України небан-

ківськими фінансовими послугами в розрізі кож-

ного із сегментів ринку, але й провести аналіз 

стосовно кожного з них. Ця методика може ви-

користовуватися на практиці в якості норматив-

ного інструмента моніторингу стану розвитку 

небанківських фінансових послуг у регіонах 

України. Розраховане значення інтегрального 

показника дозволяє виділити розвинуті та депре-

сивні регіони з точки зору розвитку ринків неба-

нківських фінансових послуг. 



Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

282 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Внукова Н.М. Фінансові аспекти ломбардної діяльності / Н.М. Внукова. – Харків: ТО «Ексклюзив», 2013. 

– 150 с. 

2. Гончаренко В.В. Вплив світової економічної кризи на діяльність кредитних спілок України / 

В.В. Гончаренко, О.Л. Климко, А.А. Пожар// Вісник Хмельницького національного університету, 2010.– 

№ 4, T. 4. – С. 141–144. 

3. Залєтов О.М. Убезпечення життя: монографія /О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «Бізон», 2006. – 

688 с. 

4. Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія / В.П. Левченко. – К.: ЦУЛ, 

2013. – 368 с. 

5. Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва: монографія/ М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк. 

– Ужгород: Карпати, 2009. – 472 с. 

6. Мікловда В.П. Регіон: проблеми стратегічного розвитку: монографія / В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, 

Г.М. Ножова, Т.Ю. Климко. – Ужгород: Ліра, 2008. – 196 с. 

7. Пойда-Носик Н.Н. Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія 

/ Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2010. – 232 с. 

8. Регулювання та безпека розвитку страхового підприємництва в регіоні: монографія /Н.Н. Пойда-Носик, 

Р.Й. Бачо, М.В. Тимчак. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2012. – 256 с. 

9. Формування системи довіри та захисту прав споживачів фінансових послуг: монографія; наук. ред. та 

кер. кол. авт. докт.  екон. наук., проф. Н.М. Внукова. – Харків: АдвА™, 2010. – 188 с. 

10. Щербан М.Д. Методика оцінки розвитку кредитної кооперації в регіонах / М.Д. Щербан // Інноваційна 

стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 19-20 грудня 2014 р.). – Чернівці: Видавничий 

дім «Гельветика», 2014. –Ч. ІІ. – С. 153–156 

 

REFERENCES 

1. Vnukova, N.M. (2013). Finansovi aspekty` lombardnoyi diyal`nosti [Financial aspects of pawnshop activity]. 

Kharkiv: TO Ekskljuzyv [in Ukrainian]. 

2. Goncharenko, V.V., Klymko O.L & Pozhar A.A. (2010). Vplyv svitovoji ekonomichnoji kryzy na dijalnist 

kredytnyx spilok Ukrajini [The  influence of world economic crysis for the credit union’s activity ]. Visnyk 

Khmelniczkogo nacionalnogo universytetu – Khmelniczkij National University Herald, 4 (part 4), 141-144. 

3. Zaljetov, O.M. (2006). Ubezpechennya zhyttja [Life assurance] Kyiv: Mizhnarodna agencija «Bizon» [in 

Ukrainian]. 

4. Levchenko, V.P. (2013). Rozvytok rynku nebankivskyh finansovyh posluh [Development of non-banking finan-

cial services market]. Kyiv: CUL [in Ukrainian]. 

5. Lendjel, M.A. & Studenyak, P.J. (2009). Region v systemi prykordonnoho spivrobitnyctval [Region in the system 

of border cooperation]. Uzhgorod: Karpaty [in Ukrainian]. 

6. Miklovda, V.P., Kubinij, N.J., Nozhova, G.M. & Klymko, T.J. (2008). Region: problemy strategichnogo 

rozvytku [Region: Problems of Strategic Development]. – Uzhgorod: Lira [in Ukrainian]. 

7. Pojda-Nosyk, N.N. & Bacho, R.J. (2010). Strahove pidpryjemnyctvo regionu: suchasnyj stan i perspektyvy 

rozvytku [Insurance business in the region: current state and prospects of development]. Uzhgorod: Mystecjka 

Linija [in Ukrainian]. 

8. Pojda-Nosyk, N.N., Bacho R.J. & Tymchak, M.V. (2012). Reguljuvannja ta bezpeka rozvytku strahovogo pidpr-

yjemnyctva v regioni [Regulation and safety of the insurance business development in the region]. Uzhgorod: 

Mystecjka Linija [in Ukrainian]. 

9. Vnukova, N.M. (Eds.). (2010). Formuvannya systemy doviry ta zahystu prav spozhyvachiv finansovyh poslug 

[Formation of credibility system and rights protection of financial services' consumers]. Kharkiv: AdvA™ [in 

Ukrainian]. 

10. Scherban, M.D. (2014). Metodyka ocinky rozvytku kredytnoji kooperacii v regionah [Methods of evaluation of 

credit cooperation's development in regions]. Proceedings from ’14: Mizhnarodna naukovo-praktychna 

konferencija „Innovacijna strategija i taktyka finansovo-ekonomichnogo rozvytku subjektiv nacionalnogo 

hospodarstva” – International Scientific and Practical Conference „Innovation strategy and tactic of financial-

economic development of national economy”. (Vols. 2), (pp. 153-156). Chernivci: Vydavnychyj dim 

«Gelvetyka»14. [in Ukrainian]. 

 

Одержано 13.09.2015 р. 



Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

283 

 

УДК 336.511: 303.71 

 

Бойко С.В. 

 

БЮДЖЕТНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ 
 

У статті визначено структуру видаткової частини бюджету як індикатора потреб соціального та еко-

номічного розвитку суспільства, що мають пріоритетне значення. Досліджено особливості застосування основ-

них статистичних методів для оцінювання видатків бюджету та обґрунтовано, що лише  комплексне викори-

стання статистичних методів дасть змогу провести повноцінне оцінювання видаткової частини бюджету за-

галом та пріоритетних напрямів фінансування зокрема. Проведено статистичний аналіз та виявлено бюджетні 

пріоритети видаткової частини зведеного бюджету України за ознаками частки у загальному обсязі витрат 

зведеного бюджету, рівнем виконання планових показників і ступенем інтенсивності збільшення. 

Ключові слова: бюджет, бюджетні пріоритети, видатки бюджету, функціональна класифікація ви-

датків, статистичний аналіз, відносні показники, середні показники. 

 

Постановка проблеми. Видатки бюджету 

повинні спрямовуватися на задоволення потреб 

соціального-культурного та економічного ро-

звитку суспільства. Відповідно структура видат-

кової частини бюджету свідчить про пріори-

тетність у фінансуванні функцій держави і, на 

жаль, вона не завжди відповідає необхідним 

цілям розвитку суспільства. У більшості країн 

світу та в Україні постає дилема вибору: поточні 

та капітальні видатки. З одного боку, необхідно 

забезпечити соціальний захист населення, охо-

рону здоров’я та освіту, а, з іншого – підтриман-

ня розвитку національної економіки шляхом ак-

тивної державної інвестиційної політики.  

Погоджуємося з твердженням, що «ефек-

тивність державних видатків зумовлена більше 

їхньою структурою, ніж обсягами, котра визна-

чається важливістю заходів, що фінансуються з 

бюджету, для збереження цінностей суспільства 

та забезпечення його розвитку» [1, с. 107]. Мо-

жемо стверджувати, що у структурі видатків 

бюджету України мають місце диспропорції, які 

гальмують подальший розвиток країни, а тому 

аналіз видаткової частини бюджету повинен бу-

ти основою її оптимізації для забезпечення ста-

лого соціально-економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження видаткової частини 

бюджету присвячено наукові дослідження таких 

відомих економістів, як В. Андрущенко, 

І. Луніна, К. Павлюк, Ю. Пасічник, 

Д. Полозенко, Н. Савчук, В. Федосов, С. Юрій та 

інші. Застосування статистичних методів для 

оцінки різних складових державних фінансів до-

сліджено у працях таких українських учених, як 
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О. Чубка, П. Вашків, І. Манцуров, А. Шустіков, 

Ю. Мішура, слід відмітити комплексні дослі-

дження Л. Момотюк [2], С. Гасанова [3]. Незва-

жаючи на дослідження у галузі фінансової стати-

стики загалом, застосування статистичних ме-

тодів для оцінювання видаткової частини бюд-

жету не знайшло належного відображення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 

є дослідження бюджетних пріоритетів видаткової 

частини бюджету України за допомоги методів 

статистичного аналізу. Для досягнення визначеної 

мети було поставлено такі завдання: система-

тизувати бюджетні пріоритети за функціональною 

класифікацією видатків з використанням таких 

методів статистичного аналізу, як зведення, 

групування, відносні та середні величини; обґрун-

тувати напрями оптимізації бюджетних пріоритетів 

з урахуванням особливостей сучасного соціально-

економічного стану України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Вітчизняні учені-фінансисти функції держа-

ви об’єднують у три групи функцій першого по-

рядку: управлінську, яка об’єднує підфункції, 

пов’язані із забезпеченням функціонування дер-

жави (організаційно-управлінська, політична, 

оборонна, охоронна, законотворча, інфор-

маційна, ідеологічна), економічну, яка об’єднує 

підфункції, пов’язані з забезпеченням ефектив-

ного функціонування економіки (організаційно-

економічна, регулятивна, інвестиційна, наукова, 

контрольна); соціальну, яка об’єднує підфункції, 

пов’язані із забезпеченням соціальних потреб 

людей та реалізації особистості (культурно-

виховна, освітня, охорони здоров’я, соціального 

захисту) [4, с. 13-14]. Аналіз структури видатків 

бюджету проведемо відповідно до положень 

чинної бюджетної класифікації, яка передбачає 

виникнення десять функцій: загальнодержавні 

функції; оборона; громадський порядок, безпека 

та судова влада; економічна діяльність; охорона 

навколишнього природного середовища; житло-
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во-комунальне господарство; охорона здоров'я; 

духовний та фізичний розвиток; освіта; соціаль-

ний захист та соціальне забезпечення [5]. 

Вважаємо, що основними статистичними 

методами, які доцільно застосувати для аналізу 

видаткової частини бюджету є зведення й 

групування статистичних даних; аналіз 

відносних і середніх показників; аналіз рядів 

розподілу; аналіз взаємозв’язків; аналіз ди-

намічних рядів; аналіз тенденцій розвитку та ко-

ливань, індексний метод; вибірковий метод; таб-

лично-графічний метод (табл. 1). 
Таблиця 1 

Особливості застосування основних статистичних методів для оцінювання видатків бюджету* 

№ 

з/п 
Методи Характеристика 

1 Зведення і групування 

Зведення – упорядкування статистичних матеріалів, отриманих внаслідок статистично-

го спостереження або офіційних статистичних даних про стан планування та виконан-

ня видаткової частини бюджету Міністерства фінансів України, Державної служби 

статистики України, Державної казначейської служби України, розпорядників бюд-

жетних коштів. 

Групування – розподіл сукупності на типи і групи за найбільш характерними ознака-

ми. Метою статистичного групування видаткової частини може бути поділ за різними 

ознаками: економічним призначенням, бюджетними програмами, головним розпоряд-

ником бюджетних коштів, функціями, фондами бюджету, територіальною ознакою, 

ступенем виконання окремих статей видатків та ін. 

2 
Відносні та середні вели-

чини 

Відносні величини характеризують кількісні співвідношення між соціально-

економічними явищами і процесами, також характеризуватимуть кількісні співвідно-

шення між видатковою частиною бюджету, її складовими та іншими явищами і проце-

сами соціально-економічного розвитку держави. Найбільш використовуваними є такі 

відносні величини: динаміки, структури, координації, виконання плану, порівняння зі 

стандартом, просторового порівняння, інтенсивності та ін. 

Для зведеної кількісної характеристики видатків статистика використовує такий 

розповсюджений узагальнюючий показник як середня величина – середня арифметич-

на, середня геометрична, середня гармонічна. 

2.1 
відносна величина ди-

наміки 

характеризує напрям та інтенсивність зміни рівня видатків бюджету чи окремих статей 

видаткової частини в часі  

2.2 
відносна величина струк-

тури 

характеризує питому вагу окремих складових видаткової частини бюджету в загальному роз-

мірі видатків, обчислюють таку відносну величину шляхом відношення частини до цілого 

2.3 
відносна величина коор-

динації 

характеризує співвідношення частин цілого між собою, наприклад, співвідношення 

видатків загального та спеціального фондів видатків бюджету, видатків за однією 

функцією до видатків за іншою (загальнодержавні функції та освіта, соціальний захист 

та охорона навколишнього середовища), поточних та капітальних 

2.4 
відносна величина вико-

нання плану 

характеризує відношення запланованого рівня видатків, що визначене у Законі 

України «Про державний бюджет на поточний рік» та фактично досягнутого рівня 

2.5 
відносна величина про-

сторового порівняння 

характеризує регіональні чи міжнародні порівняння видаткової частини бюджету. По-

перше, необхідно досліджувати рівень децентралізації видатків за регіонами України, 

по-друге, порівнювати основні показники рівня, структури та динаміки видаткової 

частини України з аналогічними показниками інших держав 

2.6 
відносна величина 

порівняння зі стандартом 

передбачає порівняння фактичних значень з нормативними. Необхідно використовува-

ти положення чинного законодавства та проводити моніторинг їх дотримання 

2.7 
відносна величина інтен-

сивності 

характеризує ступінь поширення або розвитку певного явища в певному середовищі. 

Інтерпретація відносної величини інтенсивності щодо видаткової частини бюджету 

може бути видатки бюджету на одну особу, видатки бюджету стосовно ВВП, видатки 

бюджету на одного розпорядника бюджетних коштів тощо 

3 

Аналіз рядів розподілу, 

концентрації, диферен-

ціації та подібності 

розподілів 

Визначення типового рівня видаткової частини бюджету та його статей, вимірювання 

варіації ознаки, ступеня згрупованості індивідуальних значень ознаки навколо центра 

розподілу, оцінювання особливостей варіації, ступеня її відхилення від симетрії, 

оцінювання нерівномірності розподілу значень ознаки між окремими елементами су-

купності, тобто ступінь їх концентрації. 

4 Аналіз взаємозв'язків 

Визначення форми зв'язку; вимірюється тіснота (сила) зв'язку; виявляється вплив 

окремих чинників на результативну ознаку. Для дослідження взаємозв’язків видатко-

вої частини бюджету необхідно використати такі показники: валовий внутрішній про-

дукт, доходи бюджету, державний борг, сукупне споживання, рівень інвестицій в еко-

номіку, рівень виробництва в окремих галузях. 

5 Аналіз динамічних рядів 

Визначення та характеристика закономірностей, що проявляються на різних етапах розвитку бюджетної 

системи, тенденції розвитку та особливості. У процесі аналізу динаміки видатків бюджету розраховують 

і використовують такі аналітичні показники: абсолютний приріст, темп росту, темп приросту і абсолют-

не значення одного відсотка приросту. 

6 
Аналіз тенденцій розвит-

ку та коливань 

Виявлення основної тенденції (тренду) видатків бюджету проводиться методами 

укрупнення інтервалів, рухомої середньої і аналітичним вирівнюванням. 

7 
Таблично-графічний ме-

тод 

Призначений для раціонального, наочного та систематичного представлення резуль-

татів статистичного аналізу видаткової частини бюджету. 

* Складено автором 
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Таким чином, лише комплексне викори-

стання статистичних методів дасть змогу про-

вести повноцінне оцінювання видаткової ча-

стини бюджету загалом та пріоритетних 

напрямів зокрема. Розпочнемо аналіз видат-

кової частини бюджету з групування, тобто 

розподілу видатків за функціональною кла-

сифікацію, за групувальною ознакою визна-

чимо розмір видатків. Кількість груп, обчис-

лена за формулою Стерджеса, повинна стано-

вити 4. Проте, для зручності та зрозумілості 

проведених розрахунків утворимо 5 груп з 

рівними інтервалами. 

Ширина інтервалів для утворення груп з 

рівними інтервалами обчислюється за форму-

лою: 

m

xx
h minmax   [6, с. 81], 

де h – ширина інтервалу, хmax – максималь-

не значення ознаки у межах сукупності, хmin – 

мінімальне значення ознаки у межах сукупності, 
m – кількість груп. 

Статистичні дані про стан виконання ви-

даткової частини Зведеного бюджету України у 

2007–2015 рр. наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Видатки Зведеного бюджету України (2007–2015 рр.), млн грн* 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

січень-

липень 

2015 

Загальнодержавні 

функції 
24271 30829 33156 44902 49875 54590 61702 76846 65479 

Оборона 9417 11733 9663 11347 13242 14487 14844 27365 24447 

Громадський поря-

док, безпека та су-

дова влада 

18446 27081 24346 28826 32638 36681 39409 44865 25162 

Економічна діяль-

ність 
40523 51322 39753 43832 57124 62377 50758 43638 21956 

Охорона навко-

лишнього природно-

го середовища 

2241 2765 2539 2872 3891 5298 5594 3482 2081 

Житлово-

комунальне госпо-

дарство 

5900 8968 7498 5431 8679 20060 7705 17809 4479 

Охорона здоров'я 26718 33560 36565 44745 48962 58454 61569 57150 35162 

Духовний та фізич-

ний розвиток 
5688 7916 8330 11525 10755 13640 13661 13858 8298 

Освіта 44334 60959 66774 79826 86254 101561 105539 100110 61692 

Соціальний захист 

та соціальне забез-

печення 

48517 74070 78775 104535 105435 125307 145063 138005 86530 

Разом 226054 309204 307399 377843 416854 492455 505844 523126 335285 

* Складено автором за даними Державної казначейської служби України [7] 

 
Визначимо ширину інтервалів для кожного з досліджуваних років, млн грн: 

9255
5

224148517
2007 


h ; 

14261
5

276574070
2008 


h ; 

15247
5

253978775
2009 


h ; 

20333
5

2872104535
2010 


h ; 

20309
5

3891105435
2011 


h ; 

24002
5

5298125307
2012 


h ; 

27894
5

5594145063
2013 


h ; 

26905
5

3482138005
2014 


h ; 

16890
5

208186530
2015 


h . 

 

Групування видаткової частини Зведеного 

бюджету за функціональною класифікацією у 

2007–2015 рр. наведене у табл. 3. 

Як видно з табл. 3 до першої групи з най-

нижчим рівнем видатків завжди належали видат-

ки на оборону, охорону навколишнього природ-

ного середовища, житлово-комунальне госпо-

дарство, духовний та фізичний розвиток. До дру-

гої групи з низьким рівнем фінансування нале-

жали протягом всього досліджуваного періоду 

видатки на громадський порядок, безпеку та су-

дову владу, проте зміни у бюджетних пріорите-

тах призводили до зменшення витрат на загаль-

нодержавні функції у 2008 р., економічну діяль-

ність у 2013–2015 рр., охорона здоров'я у 2014–

2015 рр. Третя група з середнім рівнем пріорите-
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тності у видатковій частині бюджету є досить 

динамічною за своїм складом. Так, видатки на 

охорону здоров’я були складовим елементом 

третьої групи протягом 2007–2013 рр., загально-

державні функції – лише у 2007, 2009–2014 рр., 

економічна діяльність – 2009–2012 рр. До четве-

ртої групи видатків належали переважно видатки 

на освіту, а найбільший пріоритет мали видатки 

на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Підтвердженням положення про визначену 

пріоритетність у видатковій частині бюджету 

повинно стати застосування відносних та серед-

ніх величин: відносна величина структури та се-

редня арифметична проста. 

Застосування відносних показників структу-

ри для визначення частки кожної груп видатків за 

функціональною класифікацією у загальному обся-

гу видатків зведеного бюджету наведене у табл. 4. 
 

Таблиця 3 

Групування видаткової частини Зведеного бюджету України у 2007-2015 рр.* 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 січень-липень 

2015 

І 

2241-11497 2765-17026 2539-17786 2872-23205 3891-24200 5298-29300 5594-33488 3482-30386 2081-18971 

Оборона; 

охорона навко-

лишнього природ-

ного середовища; 

ЖКГ; 

духовний та 

фізичний розвиток 

Оборона; 

охорона навко-

лишнього при-

родного середо-

вища; ЖКГ; 

духовний та 

фізичний розви-

ток 

Оборона; 

охорона нав-

колишнього 

природного 

середовища; 

ЖКГ; духов-

ний та фізич-

ний розвиток 

Оборона; 

охорона нав-

колишнього 

природного 

середовища; 

ЖКГ; духов-

ний та фізич-

ний розвиток 

Оборона; охоро-

на навколишнь-

ого природного 

середовища; 

ЖКГ; духовний 

та фізичний 

розвиток 

Оборона; 

охорона нав-

колишнього 

природного 

середовища; 

ЖКГ; духов-

ний та фізич-

ний розвиток 

Оборона; 

охорона нав-

колишнього 

природного 

середовища; 

ЖКГ; духов-

ний та фізич-

ний розвиток 

Оборона; 

охорона нав-

колишнього 

природного 

середовища; 

ЖКГ; духов-

ний та фізич-

ний розвиток 

Охорона навко-

лишнього при-

родного середо-

вища; ЖКГ; 

духовний та 

фізичний розви-

ток 

ІІ 

11497-20752 17026-31287 17786-33033 23205-43537 24200-44508 29300-53302 33488-61382 30386-57291 18971-35861 

Громадський 

порядок, безпека 

та судова влада 

Загальнодер-

жавні функції; 

громадський 

порядок, безпека 

та судова влада 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада 

Громадський 

порядок, безпека 

та судова влада 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада; 

економічна 

діяльність 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада; 

економічна 

діяльність; 

охорона здо-

ров'я 

Оборона; гро-

мадський поря-

док, безпека та 

судова влада; 

економічна 

діяльність; охо-

рона здоров'я 

ІІІ 

20752-30007 31287-45548 33033-48281 43537-63870 44508-64817 53302-77303 61382-89275 57291-84196 35861-52750 

Загальнодержавні 

функції; 

охорона здоров'я 

Охорона здоров'я Загально-

державні 

функції; еко-

номічна діяль-

ність; охорона 

здоров'я 

Загально-

державні 

функції; еко-

номічна діяль-

ність; охорона 

здоров'я 

Загально-

державні 

функції; 

економічна 

діяльність; 

охорона здоров'я 

Загально-

державні 

функції; еко-

номічна діяль-

ність; охорона 

здоров'я 

Загально-

державні 

функції; охо-

рона здоров'я 

Загально-

державні 

функції 

 

ІV 

30007-39262 45548-59809 48281-63528 63870-84202 64817-85126 77303-101305 89275-117169 84196-111100 52750-69640 

- Економічна 

діяльність 

 Освіта   Освіта Освіта Загальнодер-

жавні функції; 

освіта 

V 

39262-48517 59809-74070 63528-78775 84202-104535 85126-105435 101305-125307 117169-145063 111100-138005 69640-86530 

Економічна діяль-

ність; освіта; 

соціальний захист 

та соц. забезпечен-

ня 

Освіта; соціаль-

ний захист та 

соц. забезпечен-

ня 

Освіта;  

соціальний 

захист та соц. 

забезпечення 

Соціальний 

захист та соц. 

забезпечення 

Освіта;  соціаль-

ний захист та 

соц. забезпечен-

ня 

Освіта;  

соціальний 

захист та соц. 

забезпечення 

Соціальний 

захист та соц. 

забезпечення 

Соціальний 

захист та соц. 

забезпечення 

Соціальний 

захист та соц. 

забезпечення 

* Складено автором за даними Державної казначейської служби України [7] та власними розрахунками 

 

Таблиця 4 

Структура видатків Зведеного бюджету України за функціональною класифікацією (2007–2015 рр.), %* 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

січень-

липень 
2015 

Загальнодержавні функції  10,74 9,97 10,79 11,88 11,96 11,09 12,20 14,69 19,53 

Оборона 4,17 3,79 3,14 3,00 3,18 2,94 2,93 5,23 7,29 

Громадський порядок, 
безпека та судова влада  8,16 8,76 7,92 7,63 7,83 7,45 7,79 8,58 7,50 

Економічна діяльність  17,93 16,60 12,93 11,60 13,70 12,67 10,03 8,34 6,55 

Охорона навколишнього 

природного середовища  0,99 0,89 0,83 0,76 0,93 1,08 1,11 0,67 0,62 

Житлово-комунальне 
господарство  2,61 2,90 2,44 1,44 2,08 4,07 1,52 3,40 1,34 

Охорона здоров'я 11,82 10,85 11,89 11,84 11,75 11,87 12,17 10,92 10,49 

Духовний та фізичний 

розвиток  2,52 2,56 2,71 3,05 2,58 2,77 2,70 2,65 2,47 

Освіта 19,61 19,71 21,72 21,13 20,69 20,62 20,86 19,14 18,40 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 21,46 23,95 25,63 27,67 25,29 25,45 28,68 26,38 25,81 

Разом  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Складено автором за даними Державної казначейської служби України [7] та власними розрахунками 
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Середні значення питомої ваги окремих 

статей видатків протягом 2007–2015 рр. обчис-

лені за даними табл. 4, набували таких значень: 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 

25,59%; освіта – 20,21%; загальнодержавні фун-

кції – 12,54%; економічна діяльність – 12,26%; 

охорона здоров'я – 11,51%; громадський поря-

док, безпека та судова влада – 7,96%; оборона – 

3,96%; духовний та фізичний розвиток – 2,67%; 

житлово-комунальне господарство – 2,42%; охо-

рона навколишнього природного середовища – 

0,87%. 

Як свідчать обчислені нами відносні пока-

зники структури, беззаперечний пріоритет у ви-

датковій частині мали видатки на соціальний 

захист на соціальне забезпечення. Їх частка ко-

ригувалася від 21,46% у 2007 р. до 28,68% у 2013 

р., з незначним зменшенням у 2015 р. до 25,81%. 

Кошти за цим напрямом спрямовувалися на со-

ціальний захист на випадок непрацездатності, 

пенсіонерів, ветеранів війни та праці, сім'ї, дітей 

і молоді, безробітних та інших категорій насе-

лення. Основним напрямом видатків на соціаль-

ний захист є видатки на пенсійне забезпечення 

тих категорій пенсіонерів, які отримують пенсії з 

державного бюджету (військовослужбовці рядо-

вого, сержантського та старшинського складу 

строкової служби і члени їхніх сімей; військово-

службовці та особи начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ; інші особи, 

визначені законом), доплати, надбавки, підви-

щення до пенсій, додаткові пенсії, пенсії за особ-

ливі заслуги перед Україною та покриття дефі-

циту Пенсійного фонду України. По-перше, що-

року з бюджету виділяються десятки мільярдів 

гривень для збалансування Пенсійного фонду: 

2007 р. – 26,0 млрд грн, 2008 р. – 42,6 млрд грн, 

2009 р. – 50,5 млрд грн, 2010 р. – 67,1 млрд грн, 

2011 р. – 61,7 млрд грн, 2012 р. – 68,3 млрд грн, 

2013 р. – 87,3 млрд грн, 2014 р. – 79,8 млрд грн. 

По-друге, частка видатків на пенсійне забезпе-

чення коливалася протягом досліджуваних років 

від 11,50 до 17,78%, що перевищувало видатки за 

сімома з десяти груп видатків: загальнодержавні 

функції, економічна діяльність, охорона здоров'я, 

громадський порядок, безпека та судова влада, 

оборона, духовний і фізичний розвиток, житло-

во-комунальне господарство, охорона навколи-

шнього природного середовища. 

Другим за пріоритетністю напрямом вида-

тків бюджету є освіта, близько п’ятої частини 

бюджетних коштів спрямовується на фінансу-

вання дошкільної, загальної середньої, професій-

но-технічної, вищої, післядипломної та позашкі-

льної освіти, а також на програми матеріального 

забезпечення навчальних закладів. 

Видатки на загальнодержавні функції за-

ймають третю позицію серед бюджетних пріори-

тетів, яка передбачає видатки на органи держав-

ного управління, органи місцевої влади та місце-

вого самоврядування, фінансову та зовнішньопо-

літичну діяльність, проведення виборів та рефе-

рендумів, обслуговування боргу. Саме остання 

складова видатків на загальнодержавні функції 

потребує особливої уваги, оскільки стрімке на-

рощення державного боргу створює додаткове 

боргове навантаження на бюджет. Якщо у 2008 

р. видатки на обслуговування державного боргу 

становили близько одного відсотка у загальній 

структурі видатків або 4,3 млрд грн, то агресивна 

боргова політика призвела до збільшення частки 

таких видатків до 9,45% ,або 49,4 млрд. грн у 

2014 р. Таким чином, за останнє десятиріччя бо-

ргове навантаження на бюджет зросло у 10 разів, 

а видатки на обслуговування боргу у 2014 р. пе-

ревищували такі групи видатків: оборона, гро-

мадський порядок, безпека та судова влада, еко-

номічна діяльність, охорона навколишнього при-

родного середовища, духовний і фізичний розви-

ток. 

Роль держави у стимулюванні економічної 

діяльності реалізовується шляхом державних 

капітальних вкладень, бюджетних кредитів, суб-

сидій і дотацій тощо. Видатки бюджету за на-

прямом «Економічна діяльність» є четвертими за 

пріоритетністю, проте має місце чітко виражена 

тенденція до зменшення їх частки у загальній 

структурі видаткової частини зведеного бюдже-

ту. Так, у 2007 р. частка видатків на економічну 

діяльність становила 17,93% всіх видатків бю-

джету, тобто максимальне значення за досліджу-

ваний період. У 2008 р. розпочалося стрімке зме-

ншення частки видатків на економічну діяль-

ність, яке триває і нині. У 2007 р. найбільше ви-

трат спрямовувалося на дорожнє господарство та 

програми підтримки сільського господарства; у 

2008-2009 рр. мали місце структурні зміни щодо 

пріоритетів дорожнього господарства та видатків 

нафтогазовій та вугільній галузям; 2010–2014 рр. 

– дорожнє господарство, вугільна галузь та сіль-

ське господарство. 

П’ятою позицією у ієрархії бюджетних 

пріоритетів видаткової частини є охорона здо-

ров’я за напрямами фінансування поліклінік і 

амбулаторій, швидкої та невідкладної допомоги, 

лікарень та санаторно-курортних закладів, сані-

тарно-профілактичних та протиепідемічних за-

ходів і закладів тощо. 

Всі інші напрями видатків мають частку 

менше 10% і фінансуються за залишковим прин-

ципом. До таких видатків належать видатки на 

громадський порядок, безпеку та судову владу, 

оборону, духовний і фізичний розвиток, житло-

во-комунальне господарство, охорону навколи-

шнього природного середовища. 

Одним з напрямів дослідження пріоритет-

ності державних видатків є визначення ступеня 

виконання планових показників видатків з вико-

ристанням відносної величини виконання плану 

(табл. 5). 
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Таблиця 5 

Стан виконання планових показників видатків зведеного бюджету України  

за функціональною класифікацією (2007-2014 рр.), %* 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Загальнодержавні функції             91,11 78,33 69,67 95,65 95,85 94,43 94,19 93,87 

Оборона 88,80 95,97 74,38 83,49 91,52 83,37 91,84 95,14 

Громадський порядок, безпека та 

судова влада  98,21 97,04 95,60 97,53 97,33 95,53 94,88 95,58 

Економічна діяльність  88,36 86,41 64,36 83,67 81,27 80,30 75,02 76,94 

Охорона навколишнього природно-

го середовища  87,76 88,34 80,40 39,64 61,22 51,42 50,23 52,51 

Житлово-комунальне господарство  90,49 86,79 88,79 61,85 76,92 87,29 61,23 82,34 

Охорона здоров'я 100,74 97,89 98,82 100,24 99,64 97,40 94,78 89,13 

Духовний та фізичний розвиток  100,11 96,03 94,72 96,47 94,77 90,10 88,58 84,31 

Освіта    98,35 97,55 95,88 96,99 97,15 96,96 94,26 88,59 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 94,44 96,00 94,87 97,74 98,53 97,38 98,30 90,72 

Разом  94,34 92,43 85,89 93,45 93,83 92,37 91,22 88,93 

*Складено автором за даними Державної казначейської служби України [7] та власними розрахунками 

 

За даними, наведеними у табл. 5, можна 

виділити кілька ключових тенденцій виконання 

видаткової частини зведеного бюджету: 1) щорі-

чне невиконання планових показників, тобто об-

сягу видатків, визначеного у Законі України 

«Про Державний бюджет» та рішеннях про міс-

цеві бюджети, що свідчить, з одного боку, про 

низьку якість планування у бюджетному мене-

джменті, а з іншого – про недостатню бюджетну 

дисципліну з боку органів державної влади та 

управління; 2) середній рівень недовиконання 

видатків зведеного бюджету у 2007–2014 рр. 

становив 92%, проте мала місце диференціація 

виконання планових показників видатків за фун-

кціональним призначенням: охорона здоров'я – 

97,33%; громадський порядок, безпека та судова 

влада – 96,46%; соціальний захист та соціальне 

забезпечення – 96,00%; освіта – 95,72%; духов-

ний та фізичний розвиток – 93,14%; загальноде-

ржавні функції – 89,14%; оборона – 88,06%; еко-

номічна діяльність – 79,54%; житлово-

комунальне господарство – 79,46%; охорона на-

вколишнього природного середовища – 63,94%; 

3) невиконання планових показників відбуваєть-

ся одночасно з невиконанням положень чинного 

законодавства, що визначає мінімальні межі для 

окремих груп видатків. Наприклад, бюджетне 

фінансування наукової та науково-технічної дія-

льності повинно бути у розмірі не менше 1,7% 

ВВП [8]. 

Одним з методів оцінювання пріоритетно-

сті видаткової частини бюджету є застосування 

відносної величини динаміки, що дасть змогу 

визначити напрям та інтенсивність зміни розмі-

рів видатків бюджету загалом, та за функціями 

держави зокрема (табл. 6) 
 

Таблиця 6 

Динаміка (темп росту) видатків зведеного бюджету України за функціональною класифікацією (2007-2014 рр.)* 

 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Загальнодержавні функції  1,27 1,08 1,35 1,11 1,09 1,13 1,25 

Оборона 1,25 0,82 1,17 1,17 1,09 1,02 1,84 

Громадський порядок, безпека 

та судова влада  1,47 0,90 1,18 1,13 1,12 1,07 1,14 

Економічна діяльність  1,27 0,77 1,10 1,30 1,09 0,81 0,86 

Охорона навколишнього приро-

дного середовища  1,23 0,92 1,13 1,35 1,36 1,06 0,62 

Житлово-комунальне господарс-

тво  1,52 0,84 0,72 1,60 2,31 0,38 2,31 

Охорона здоров'я 1,26 1,09 1,22 1,09 1,19 1,05 0,93 

Духовний і фізичний розвиток  1,39 1,05 1,38 0,93 1,27 1,00 1,01 

Освіта  1,38 1,10 1,20 1,08 1,18 1,04 0,95 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 1,53 1,06 1,33 1,01 1,19 1,16 0,95 

Разом  1,37 0,99 1,23 1,10 1,18 1,03 1,03 

* Складено автором за даними Державної казначейської служби України [7] та власними розрахунками 
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Видаткова частина бюджету України як і 

будь-який економічний показник в умовах еко-

номічної та фінансової нестабільності (коливан-

ня валютних курсів, високі темпи інфляції) є до-

сить динамічною, проте темп приросту видатків 

за одним напрямом може відбуватися з одночас-

ним збільшенням або зменшенням за іншим. За 

даними табл. 6 ми визначили показники динамі-

ки за 2007–2014 рр. за умови, що загальний обсяг 

видаткової частини збільшився у 2,3 раза, а сере-

дньорічне зростання на 13%. Найбільш динаміч-

ними виявилися видатки на загальнодержавні 

функції з середнім щорічним збільшенням – 

18%, що стало наслідком збільшення витрат на 

обслуговування державного боргу та проведення 

парламентських та президентських виборів у 

2007, 2010, 2012, 2014 рр., середнє щорічне збі-

льшення на рівні 16-17% характерне для видатків 

на житлово-комунальне господарства, соціаль-

ний захист та соціальне забезпечення, оборону 

(збільшення видатків у 2014 р., що пов’язане з 

проведенням антитерористичної операції); 14%  

– громадський порядок, безпека та судова влада, 

а також духовний та фізичний розвиток; 12% – 

освіта; 11% – охорона здоров'я; 6% – охорона 

навколишнього природного середовища і лише 

на 1% збільшилися видатки на економічну діяль-

ність. 

Отже на основі використаних статистич-

них методів та обчислених статистичних показ-

ників побудуємо матрицю бюджетних пріорите-

тів видаткової частини зведеного бюджету Укра-

їни за ознаками частки у загальному обсязі ви-

трат зведеного бюджету, рівнем виконання пла-

нових показників та ступенем інтенсивності збі-

льшення (табл. 7). 
 

Таблиця 7 

Матриця бюджетних пріоритетів видаткової частини зведеного бюджету України за різними ознаками* 

Позиція 
Питома вага у загальному обсязі 

видатків зведеного бюджету 

Рівень виконання планових 

показників 

За ступенем інтенсивно-

сті збільшення 

1 
Соціальний захист та соціальне за-

безпечення 
Охорона здоров'я 

Загальнодержавні функ-

ції 

2 Освіта 
Громадський порядок, безпека 

та судова влада 

Житлово-комунальне 

господарство 

3 Загальнодержавні функції 
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

4 Економічна діяльність Освіта Оборона 

5 Охорона здоров'я 
Духовний та фізичний розви-

ток 

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 

6 
Громадський порядок, безпека та 

судова влада 
Загальнодержавні функції 

Духовний та фізичний 

розвиток 

7 Оборона Оборона Освіта 

8 Духовний та фізичний розвиток 
Житлово-комунальне госпо-

дарство 
Економічна діяльність 

9 Житлово-комунальне господарство Економічна діяльність Охорона здоров'я 

10 
Охорона навколишнього природно-

го середовища 

Охорона навколишнього при-

родного середовища 

Охорона навколишнього 

природного середовища 

Примітка: позиції бюджетних пріоритетів наведені у порядку спадання; затемнені ті функції рівень яких вищий, ніж зага-

льний рівень видаткової частини зведеного бюджету  

* Складено автором 

 

Як видно з табл. 7, бюджетні пріоритети 

видаткової частини бюджету України диверсифі-

куються залежно від ознак. Якщо на соціальний 

захист та соціальне забезпечення виділяється най-

більше коштів з бюджету, водночас рівень вико-

нання запланованих видатків не найвищий з що-

річним зменшенням програм соціального захисту. 

Аналогічною є ситуація з фінансуванням освіти та 

економічної діяльності. Таким чином, у бюджет-

ному менеджменті України має місце невідповід-

ність у формуванні бюджетних пріоритетів та від-

сутність середньострокової стратегії формування 

та використання бюджетних коштів. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Комплексне використання статис-

тичних методів забезпечує найбільш повне ро-

зкриття суті, закономірностей і тенденцій роз-

витку видаткової частини бюджету, а також 

фінансування окремих функцій. Оволодіння 

сучасними методами статистики та їх викорис-

тання в управлінні дає змогу оцінити не лише 

стан, структуру та динаміку видатків бюджету, 

а й визначити основні тенденції у формуванні 

бюджетних пріоритетів. До бюджетних пріо-

ритетів належить соціальний захист та соціа-

льне забезпечення, а також освіта та охорона 

здоров’я. Одночасно мінімальною була роль 

держави у забезпеченні економічного розвитку 

та стимулюванні інноваційно-інвестиційних 

заходів, негативною залишається визначена 

нами тенденція до зменшування видатків на 

економічну діяльність. Виявлено пріоритетну 
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бюджетну підтримку лише паливно-

енергетичного комплексу, дорожнього госпо-

дарства, сільського господарства тощо. У світ-

лі зовнішніх загроз порушення територіальної 

цілісності України та активізації сепаратизму у 

східних регіонах нашої держави необхідно збі-

льшити видатки на оборону та громадський 

порядок, безпеку та судову владу, а видатки на 

загальнодержавні функції зменшувати. Першо-

чергового дослідження також потребують вза-

ємозв’язки видатків бюджету з іншими важли-

вими показниками соціально-економічного 

розвитку з метою визначення ступеня, напряму 

та інтенсивності їх взаємовпливу. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ  

 
У статті досліджено актуальні питання удосконалення маркетингової діяльності комерційних банків 

України на ринку банківських продуктів шляхом підвищення компетентності банківського персоналу, що мож-

ливо через активізацію та запровадження як зовнішніх, так і внутрішніх механізмів підвищення компетентно-

сті та кваліфікації банківських працівників. Аналіз останніх досліджень засвідчує недостатню увагу як науко-

вців, так і банківського менеджменту до питань підвищення компетентності банківського менеджменту при 

одночасній важливості такої складової в банківському маркетингу, котра походить зі специфіки просування 

банківських продуктів і є важливим як для ефективного функціонування комерційного банку, так і для економі-

ки регіону і всього суспільства. Подальше удосконалення маркетингової діяльності банку шляхом підвищення 

компетентності банківського персоналу можливе виключно на наукових засадах та у співпраці з профільними 

кафедрами регіональних вищих навчальних закладів, на основі чіткого усвідомлення банківським менеджмен-

том об'єктивної необхідності такої співпраці. Запропоновані у статті інструменти підвищення компетент-

ності та кваліфікації банківського персоналу дозволяють ефективно вирішувати визначені завдання практич-

но без залучення додаткових витрат.   До перспектив подальших досліджень можна віднести актуальні пи-

тання інтенсифікації співпраці комерційних банків з регіональними вищими навчальними закладами, формуван-

ня регіонального ринку наукових досліджень у галузі банківського маркетингу та освітніх продуктів, підви-

щення компетентності і кваліфікації банківського персоналу. 

Ключові слова: банківський маркетинг, банківський персонал, компетентність персоналу.  

 

Постановка проблеми. Підвищення ефек-

тивності банківської діяльності в сучасних умо-

вах реформування економіки України, суттєвого 

посилення конкуренції на ринку банківських 

продуктів та інтеграції банківського сектору до 

європейських та світових економічних процесів 

можливо виключно на наукових засадах, що пе-

редбачає врахування комплексу маркетингу та 

ефективності роботи банківського персоналу. В 

сучасних економічних умовах ефективність ро-

боти банківського персоналу, з одного боку, є 

найбільш слабким місцем у просуванні банківсь-

ких продуктів та підвищенні конкурентоспромо-

жності комерційного банку, а з іншого – най-

більш значущим ресурсом у підвищенні ефекти-

вності банківської діяльності. Підвищення ком-

петентності банківського персоналу повинно 

розглядатися у прив'язці до функціонування сис-

теми вищої освіти в Україні та підвищення ква-

ліфікації працівників банків. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є визначення інструментів удосконалення 

банківського маркетингу шляхом підвищення 

компетентності банківського персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем розвитку маркетингу та 

банківського маркетингу, зокрема, займалась 

велика кількість науковців, повний перелік яких 

міг би суттєво перевищити обсяги цієї статті 
______________ 
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ibritchenko@gmail.com 

. 

Практично більшість науковців погоджується з 

тим, що класичні підходи до комплексу маркетин-

гу, котрий за теорією Філіпа Котлера складається з 

чотирьох «Р»: продукт, місце, просування, ціна, в 

сучасних умовах глобалізації економіки можна 

додати ще як мінімум два-три «Р». Безліч авторів 

пропонують різні варіанти доповнення традиційно-

го усвідомлення комплексу маркетингу. Разом з 

тим, практично всі світові та вітчизняні наукові 

школи визнають наявність п'ятого «Р» комплексу 

маркетингу – персонал [1].  

Разом з тим, велика кількість вітчизняних 

науковців, які досліджували сучасні аспекти роз-

витку банківського маркетингу в Україні, розг-

лядають його за класичним розумінням комплек-

су маркетингу, що складається з традиційних 

чотирьох «Р» маркетингу. Абсолютно, не змен-

шуючи ролі та внеску інших науковців у теорію 

банківського маркетингу, знаковою є робота 

А.Г. Трикозенка, котра висвітлює залежність ре-

зультатів маркетингової діяльності комерційного 

банку від якості та ефективності роботи його 

персоналу, що на практиці реалізується через 

формування клієнтської бази комерційного бан-

ку – клієнтели [2]. Не зменшуючи заслуг науков-

ців у розвитку банківського маркетингу, необ-

хідно відмітити недостатню увагу до ролі банків-

ського персоналу та його компетентності у про-

суванні банківських послуг на ринку банківських 

продуктів України. У той же час питанням зага-

льного менеджменту та управління персоналом 

на основі маркетингових підходів приділена не 

менша кількість наукових публікацій, ніж зага-

льним проблемам розвитку маркетингу. Значна 

кількість досліджень присвячена підвищенню 
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компетентності працівників як інструменту під-

вищення ефективності процесів суспільного від-

творення. Чисельні дослідження закордонних 

науковців довели також суспільну потребу та 

доцільність підвищення компетентності персо-

налу для підприємства, але і загальносуспільний 

позитивний ефект для підвищення якості життя 

всього суспільства. Як приклад таких досліджень 

можна навести такі: [3], [4], [5].  

Слід відмітити, що переважна більшість 

таких досліджень має загальнотеоретичну зна-

чущість і її важко використовувати на практиці у 

такій специфічній сфері діяльності, як банківни-

цтво. До того ж можна погодитись з науковцями, 

котрі стверджують про суттєву відмінність між 

загальнотеоретичними положеннями про підви-

щення кваліфікації персоналу у країнах з розви-

неною економікою з практичними реаліями ро-

боти та підвищенням кваліфікації персоналу в 

Україні [6]. Тим не менш, управління персона-

лом та підвищення його компетентності на осно-

ві маркетингових підходів залишається пріорите-

тним та безальтернативним напрямом для під-

вищення конкурентоспроможності економіки 

України [7].   

Саме тому актуальними є дослідження 

шляхів підвищення кваліфікації банківського 

персоналу як інструменту розвитку банківського 

маркетингу. Незважаючи на глибоке досліджен-

ня науковцями питань загального та банківсько-

го маркетингу, загально теоретичних питань ма-

ркетингового менеджменту, підвищення компе-

тентності персоналу, науковцями приділено пев-

ну увагу специфіці розвитку компетентності пер-

соналу у різних галузях економіки. Найбільш 

недослідженими в українській літературі є про-

блеми розвитку персоналу та його компетентно-

сті у банківському секторі економіки.  

Спостерігаються також спроби російських 

науковців дослідити зазначені питання. Серед 

тих, які розглядали зазначені питання, можна 

виділити таких, як А.Р. Алавердов, Т.Ю. Базаров, 

Л.Ю. Белоусов, Б.М. Генкін, О.П. Єгоршин, 

А.Я. Кібанов. Разом з тим, суттєва відмінність у 

функціонуванні ринку банківських продуктів і 

банківських мультиплікаційних процесів Украї-

ни та Росії, системні відмінності процесів суспі-

льного відтворення у цих країнах, векторів інтег-

раційного розвитку економічних систем, практи-

чних інструментів мотивації персоналу та під-

вищення його кваліфікації, докорінних відмінно-

стей функціонування банківських систем, а та-

кож враховуючи різні практичні підходи форму-

вання людського капіталу на загальносуспільно-

му рівні і на рівні корпоративного сектору, вико-

ристання досвіду російських науковців у практи-

чній діяльності вітчизняних комерційних банків 

є недоцільним.  

До малочисельних вітчизняних досліджень 

розвитку банківського персоналу, як складової 

банківського маркетингу, можна віднести дослі-

дження таких науковців, як Д.А. Лукін, 

Т.В. Мазило, Л.І. Хомутенко, В.В. Роздобудько, 

Н.М. Сушко [8], [9], [10]. Разом з тим, їх дослі-

дження носять певною мірою теоретичний хара-

ктер і не знайшли достатнього відображення у 

практичній діяльності комерційних банків Укра-

їни. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Особлива роль персоналу в банківському 

маркетингу обумовлена тим, що серед банківсь-

ких продуктів головну роль відіграють саме бан-

ківські послуги, що виникає з природної моно-

полії банків на розрахунково-касове обслугову-

вання. Будь-які послуги, в тому числі і банківсь-

кі, мають три принципові відмінності від товару 

(для банківської сфери до товарних операцій на-

лежать кредитно-депозитні): нескінчений життє-

вий цикл послуги (особливо актуально для бан-

ківських послуг внаслідок природної монополії 

на деякі з них), більша рентабельність у порів-

нянні з просуванням товарів, залежність від яко-

сті персоналу, що просувають послуги. У просу-

ванні банківських послуг якість банківського 

персоналу є визначальною внаслідок високих 

вимог до кваліфікації персоналу, що обумовлено 

жорсткою конкуренцією на ринку банківських 

послуг. Але і специфіка просування банківського 

товару (кредитно-депозитних операцій) висуває 

високі вимоги до банківського персоналу з точки 

зору дотримання безпеки здійснення специфіч-

них операцій з банківським товаром [10].  

Вся безпека банківської діяльності трима-

ється на професійних якостях персоналу, що до-

датково посилюється вимогами щодо дотриман-

ня банківської та комерційної таємниці, вимога-

ми до морально-етичних та психологічних рис 

банківського персоналу як при просуванні бан-

ківських послуг, так і при просуванні банківсь-

кого товару у вигляді кредитних ресурсів чи ін-

вестицій [11]. Наявність зазначених морально-

етичних та психологічних рис не зменшує вимо-

ги до професійних якостей та компетентності 

банківського персоналу. Додатковим свідченням 

цього є формально встановлені Національним 

банком України вимоги до керівництва банків на 

рівні обов'язкової наявності вищої профільної 

освіти, досвіду роботи та відсутності криміналь-

ного минулого. Якість та компетентність банків-

ського персоналу є класичним прикладом залеж-

ності не тільки успіху конкретного суб'єкта кор-

поративних відносин – банку, але і якості функ-

ціонування всієї системи суспільного відтворен-

ня та суспільного перерозподілу, що впливає на 

якість життя та ефективність функціонування 

всього суспільства [12]. 

Разом з тим, незважаючи на незаперечну 

важливість та провідну роль банківського персо-

налу як в ефективній маркетинговій діяльності 

банку, так і функціонуванні всього соціального 
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сектору суспільства, емпіричні дослідження за-

свідчують нехтування всіма комерційними бан-

ками України зазначеними аргументами. Незва-

жаючи на закритість банківської інформації та 

особливо інформації про банківський персонал, 

доступ до якої, крім банківської та комерційної 

таємниці, додатково захищений законодавством 

про захист персональних даних, будь-яке дослі-

дження у вигляді усних опитувань працівників 

фронт-офісу комерційних банків засвідчує неза-

перечний факт, що більшість банківських пра-

цівників не володіє відповідними профільними 

навиками та освітою, що обумовлює мінімально 

необхідний рівень фахової компетенції банківсь-

ких працівників.  

Специфіка банківської діяльності вимагає 

від персоналу наявності вищої освіти в галузі 

банківської справи, фінансів або бухгалтерського 

обліку. Навіть вища освіта в галузі економіки за 

напрямом економіки та підприємництва за від-

мінними від перелічених спеціальностей не від-

повідає сучасним вимогам до банківського пер-

соналу. Банкіри з досвідом засвідчують, що вища 

освіта за такими спеціальностями, наприклад як 

«економіка підприємства», «управління персона-

лом та економіка праці», «менеджмент», «еконо-

мічна кібернетика», «міжнародна економіка», 

«економічна теорія», «товарознавство» хоч і є 

спорідненими зі спеціальностями «банківська 

справа», «фінанси» та «бухгалтерський облік», 

але не забезпечує належний рівень відповідності 

компетентності працівника жорстким вимогам 

професійної діяльності, пов'язаною з високою 

конкуренцією на ринку банківських послуг. У 

банківських менеджерів дискусію викликають не 

тільки невідповідність напряму чи спеціальності 

банківської діяльності, а навіть рівень підготовки 

фахівців за спеціальністю «банківська справа» та 

«фінанси» у різних навчальних закладах Украї-

ни. В сучасних умовах функціонування ринку 

праці та ринку вищої освіти в Україні наявність 

диплома за спеціальністю «банківська справа» чи 

«фінанси» не завжди гарантує наявність достат-

нього рівня знань для ефективного виконання 

обов'язків банківського працівника. Зауваження 

викликає також мінімальний рівень вищої освіти 

для достатнього рівня компетентності банківсь-

кого працівника. У той час, коли щодо зазначе-

них проблем виникають дискусійні запитання, то 

невідповідність усіх інших економічних та 

управлінських кваліфікацій, крім профільних 

вимог до компетентності банківського працівни-

ка у керівництва банків питань не виникає.  

У практичній діяльності комерційних бан-

ків України спостерігається таке негативне яви-

ще, коли навіть у провідних банках України зна-

чну частку займають працівники без вищої еко-

номічної освіти, або навіть і без вищої освіти 

взагалі. Незважаючи на суттєві складності, за-

значені вище, з проведенням відповідних дослі-

джень та їх подальшим оприлюдненням, практи-

чно кожний клієнт комерційного банку може 

легко переконатися в правдивості результатів 

таких імперичних досліджень. При проведенні 

будь-якого опитування працівниками кол-центру 

банку (телефоном чи безпосередньо у відділенні 

банку) клієнт має право запитати працівника ба-

нку про наявність у останнього вищої освіти та 

кваліфікації за дипломом. Враховуючи, що така 

інформація не має персоніфікованого характеру 

(не задається запитання про навчальний заклад, 

який закінчив працівник банку, роки навчання, 

групу, місто, успішність під час навчання, номер 

диплому, прізвища тощо) працівник банку не має 

підстав для відмови у наданні такої інформації, 

тим більше, що клієнт для прийняття рішення 

про доцільність подальшого споживання банків-

ських послуг, розміщення депозитів тощо має 

право володіти такою інформацією (без конкре-

тизації зазначених вище персоніфікованих да-

них) працівників банку, клієнтом якого він є. 

Зазначені опитування на практиці засвідчують 

відсутність профільної освіти у значної кількості 

банківських працівників. 

Наступним важливим фактором, що нега-

тивно впливає на компетентність банківського 

персоналу, є відсутність у переважної більшості 

комерційних банків системи підвищення квалі-

фікації та моніторингу кваліфікації банківського 

персоналу з боку банківського менеджменту. 

При цьому, комерційні банки не приділяють ува-

ги організації системи підвищення кваліфікації 

та моніторингу компетентності банківського пе-

рсоналу як з використанням внутрішнього, так і 

зовнішнього інструментарію. Перегляд усіх без 

винятку сайтів комерційних структур, що нада-

ють послуги з перевірки якості обслуговування 

при залученні таємних покупців, засвідчує відсу-

тність банківських замовлень на такі перевірки. 

Практика роботи вітчизняних інститутів підви-

щення кваліфікації МОН України засвідчує від-

сутність замовлень послуг щодо підвищення 

кваліфікації з боку комерційних банків чи бан-

ківського персоналу. Практика функціонування 

профільних кафедр з підготовки фахівців за спе-

ціальністю «банківська справа» та «фінанси» 

свідчить про відсутність будь-яких замовлень 

комерційними банками наукових досліджень, 

пов'язаних з підвищенням компетентності персо-

налу та ефективності банківського маркетингу 

тощо.  

Опитування банківського персоналу біль-

шості комерційних банків засвідчує відсутність 

внутрішньої системи підвищення компетентності 

банківського персоналу та мотивації підвищення 

компетенції персоналу шляхом самонавчання. 

Відсутня така система підвищення компетентно-

сті і з боку Національного банку України. Досвід 

проведення наукових та науково-практичних 

конференцій в Україні свідчить лише про пооди-
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нокі випадки участі у науковому житті банківсь-

ких працівників. Крім того, банки практично не 

використовують чисельні наукові конференції з 

економічної тематики для популяризації своєї 

маркетингової діяльності, формування власного 

позитивного іміджу в суспільстві за підтримки 

наукових кіл, не використовують можливості 

прихованої реклами в якості організаторів та 

учасників наукових конференцій, форумів, круг-

лих столів, дискусійних майданчиків тощо. Мар-

кетингова стратегія майже всіх комерційних бан-

ків не використовує наукову еліту в якості кон-

тактних груп та рекламних агентів у засобах ма-

сової інформації для популяризації власних бан-

ківських продуктів, ринкових переваг чи форму-

вання позитивного іміджу в суспільстві, що фор-

мує відповідне нігілістичне ставлення персоналу 

до необхідності власного компетентнісного та 

професійного росту. Про такі інструменти під-

вищення кваліфікації банківського персоналу, як 

стажування в закордонних банках чи обмін дос-

відом, взагалі не йдеться.  

Аналіз сайтів комерційних банків засвід-

чує відсутність такої важливої складової, як мо-

жливість професійного росту при залученні пер-

соналу, а в організаційних структурах управлін-

ня комерційними банками відсутні відділи (чи 

інші підрозділи), що виконують функцію внут-

рішнього моніторингу та підвищення якості пер-

соналу. Аналіз сайту Національного банку Укра-

їни засвідчує відсутність державної системи під-

вищення компетентності персоналу комерційних 

банків. Комерційні банки нехтують питаннями 

належної компетентності персоналу в той час, 

коли для суспільства та наукової спільноти є аб-

солютно зрозумілим, що сучасні програми з під-

вищення кваліфікації мають за мету навчити пра-

цівника самостійно мислити, вирішувати ком-

плексні проблеми, застосовувати підприємниць-

кий підхід до вирішення питань, працювати в 

команді. Такі програми дають знання, що не вхо-

дять до посадових обов'язків, та викликають ба-

жання навчатися надалі. Важливою характерис-

тикою банківського персоналу є його професій-

но-кваліфікаційна структура, що потребує деква-

ліфікації персоналу [8]. 

Враховуючи зазначене, для удосконалення 

маркетингової стратегії просування банківських 

послуг шляхом підвищення компетентності бан-

ківського персоналу можна окреслити подальші 

напрями удосконалення банківського маркетингу 

через підвищення рівня компетентності банків-

ського персоналу. Основними кроками стосовно 

практичного запровадження такої мети можуть 

бути: 

1. Усвідомлення власниками комерційних 

банків провідної ролі банківського персоналу 

при досягненні маркетингових цілей, здійсненні 

стратегічної місії та мети банку. Цей крок на-

справді є найважливіший з огляду на те, що всі 

подальші кроки є достатньо прості, логічні і зро-

зумілі, і такі, що не потребують суттєвих фінан-

сових вкладень. При цьому, зазначені нижче за-

ходи здатні дуже суттєво поліпшити практично 

всі показники діяльності банку.  

2. Запровадження системи внутрішнього 

та зовнішнього підвищення компетентності та 

кваліфікації банківського персоналу, створення 

мотиваційних інструментів заохочення персона-

лу до самовдосконалення у професійній сфері. 

Створення так званого "соціального ліфта" для 

кар'єрного зростання на основі підвищення ком-

петентності банківського персоналу.  

3. Запровадження практичної співпраці з 

регіональними освітньо-науковими центрами та 

вищими навчальними закладами з метою замов-

лення наукових досліджень у галузі банківського 

маркетингу і підвищення компетентності персо-

налу та відповідних освітніх продуктів за цим 

напрямом. Розповсюдження традицій реального 

працевлаштування студентів вищих навчальних 

закладів на роботу під час виробничої практики з 

перспективою подальшого працевлаштування 

після закінчення навчання. 

4. Створення на рівні НБУ державної сис-

теми сприяння процесам підвищення компетент-

ності та кваліфікації банківського персоналу ко-

мерційних банків. Заборона на законодавчому 

рівні зайняття або сумісництво посад у банківсь-

кій сфері без наявності відповідної профільної 

освіти. 

5. Реформування на державному рівні сис-

теми вищої освіти, підвищення кваліфікації в 

галузі підготовки фахівців з банківської справи і 

фінансів, поліпшення якості навчального проце-

су та забезпечення конкуренто-спроможності 

випускників як на вітчизняному ринку праці, так 

і за кордоном. 

При цьому до внутрішніх елементів сис-

теми підвищення компетентності та кваліфікації 

банківського персоналу можна віднести: встано-

влення заборони на працевлаштування на всі по-

сади (крім технічного персоналу) для осіб, що не 

мають вищої профільної освіти, стимулювання 

отримання другої вищої освіти за профілем ос-

новної діяльності; створення інструментів запо-

зичення досвіду у найкращих працівників через 

тренінгові семінари, коучінг, внутрішнє стажу-

вання та підвищення кваліфікації, створення ди-

ференційованої системи оплати праці, що врахо-

вує рівень компетентності персоналу; рейтингу-

вання та тестування банківського персоналу; ак-

тивізація загально відомих методів (таких як ко-

рпоративний одяг чи дрес-код, корпоративний 

моральний кодекс банку, стимулювання внутрі-

шнього споживання банківських продуктів пер-

соналом тощо) та запровадження нових креатив-

них методів формування корпоративної культури 

[13]. Вдалим можна вважати, наприклад, досвід 

КБ Приватбанк зі створення переваг для родичів 
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працівників банку при прийомі на роботу нових 

співробітників, що створює крім професійних 

додаткові родинні стимули при формуванні кор-

поративної культури. Незаперечно, що можливо-

сті креативних підходів у цій сфері діяльності 

безмежні. 

До зовнішніх елементів  системи підви-

щення компетентності та кваліфікації банківсь-

кого персоналу можна віднести: зовнішню сер-

тифікацію банківських працівників, використан-

ня контрольних заходів шляхом залучення таєм-

них покупців і споживачів банківських продук-

тів, розширення, активізація та запровадження 

інструментів зворотного зв'язку для споживачів 

банківських продуктів, обов'язкове зовнішнє під-

вищення кваліфікації для всіх працівників тощо. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. У сучасних економічних умовах сут-

тєвого посилення конкуренції на ринку банківсь-

ких продуктів виникає об'єктивне удосконалення 

маркетингової діяльності комерційного банку 

шляхом підвищення компетентності та кваліфі-

кації банківського персоналу. Запровадження 

інструментів підвищення компетентності банків-

ського персоналу дозволяє отримати переваги не 

тільки для конкретного банку, а також для регіо-

ну і суспільства. Незважаючи на недостатню до-

слідженість цього питання, підвищення компете-

нтності банківського персоналу можливе виклю-

чно у співпраці з регіональними вищими навча-

льними закладами, що здійснюють підготовку 

профільних фахівців відповідних спеціальнос-

тей. Подальше підвищення компетентності бан-

ківських працівників може здійснюватись відпо-

відно до запропонованих у статті напрямів і кро-

ків, що безумовно підвищить ефективність як 

маркетингової діяльності конкретного банку, так 

і матиме загальносуспільний позитивний ефект. 

До перспектив подальших досліджень можна 

віднести актуальні питання інтенсифікації спів-

праці комерційних банків з регіональними ви-

щими навчальними закладами, формування регі-

онального ринку наукових досліджень у галузі 

банківського маркетингу та освітніх продуктів 

підвищення компетентності та кваліфікації бан-

ківського персоналу.    
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Варналій З.С., Зянько В.В. 

 

ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 
У статті досліджено ефективність механізму використання кредитних і фінансових ресурсів для 

стимулювання інвестиційної й інноваційної активності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, 

проаналізовано досвід високорозвинених країн у фінансовому забезпеченні наукомістких і високотехнологічних 

розробок, обґрунтовано заходи щодо заохочення участі комерційних банків та венчурних фондів у 

довгостроковому кредитуванні інноваційних проектів стратегічно важливих для вітчизняної економіки 

підприємств. 

Ключові слова: венчурні фонди, інвестиції, інновації, інноваційна діяльність, інноваційне підприємницт-

во, фінансові інститути, фінансово-кредитна діяльність. 

 
Постановка проблеми. Нинішня структу-

ра виробництва в Україні та її технологічний рі-

вень не відповідають епосі постіндустріального 

розвитку і не можуть забезпечити високого рівня 

конкурентоспроможності країни. Підвищення 

ефективності функціонування різних сфер еко-

номіки України потребує від виробників адапта-

ції до нових засобів конкурентної боротьби, яка 

ґрунтується на творчості, швидкості одержання 

інформації, впровадженні нововведень. Це 

об’єктивно вимагає створення умов для функці-

онування сучасного фінансового ринку, голов-

ними суб’єктами якого є розвинена й ефективно 

діюча мережа комерційних банків та венчурні 

інвестиційні фонди, які у розвинених країнах є 

основними інститутами довгострокового фінан-

сування та кредитування ризикових інновацій-

них проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження сутності та ролі фінансових інсти-

тутів в інвестуванні інноваційної діяльності, різ-

номанітних методів та інструментів фінансової 

підтримки конкурентоспроможності економіки 

України займають одне з провідних місць у су-

часних працях українських науковців-

економістів. Серед тих, хто активно досліджує 

проблеми фінансового сектору економіки та фо-

рми фінансування інновацій, слід назвати 

А.І. Бутенка, В.Ю. Григу, І.Ю. Єпіфанову, 

М.А. Йохну, О.В. Красовську, Є.В. Лазарєву, 

В.В. Стадник, В.С. Стойку, В.В. Фостяк, 

О.В. Щипанову та інших Разом з тим, сьогодні 

бракує ґрунтовних досліджень сучасної вітчиз-

няної системи фінансово-кредитного стимулю-

вання інвестиційної й інноваційної активності 
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тенденцій розвитку України у напрямі європей-

ської інтеграції, а отже не сформовано умов для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизня-

ної економіки. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 
– обґрунтувати комплекс ефективних заходів 

щодо заохочення участі комерційних банків та 

венчурних фондів у довгостроковому кредиту-

ванні інноваційних проектів, стратегічно важли-

вих для вітчизняної економіки підприємств. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Аналіз об’єктивних причин поглиблення в 

Україні в 2014-2015 роках фінансово-

економічної кризи передбачає визначення місця 

та ролі у цьому процесі основних фінансових 

посередників і організацій, від яких найбільше 

залежить ефективність функціонування фінансо-

вого ринку. Адже за повідомленням держкомста-

ту, у першому кварталі 2015 року темпи падіння 

виробництва в нашій країні становили 17,6%, а 

за підсумками другого кварталу 2015 порівняно з 

другим кварталом 2014 – 14,7% (без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим, м. Се-

вастополя та частини зони проведення АТО). 

Однією з основних економічних причин цього є 

досягнення критичного рівня старіння виробни-

чого капіталу, яке накопичувалося десятиліття-

ми. Сьогодні 90% вітчизняних підприємств не-

спроможні скласти на світовому ринку конкуре-

нцію іноземним компаніям через технологічну 

застарілість виробництв традиційної економіки, 

яка накопичувалася десятиліттями й так і не по-

долана у зв’язку з відсутністю ринкової конкуре-

нції та бюрократичним протекціонізмом щодо 

великих підприємств, критичним зношенням фо-

ндів. Подолати нинішню економічну кризу мож-

ливо лише на основі інноваційно-технологічної 

модернізації національного господарства. Проте, 

це завдання не з легких, має, зокрема, такі особ-

ливості:  

по-перше, інноваційний розвиток вимагає 

залучення у наукомісткі високотехнологічні ви-

робництва значних довгострокових інвестицій, 
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наявності як внутрішніх, так і зовнішніх джерел 

фінансування інноваційної діяльності. За інших 

рівних умов капіталовкладення в інновації зав-

жди перевищують фінансування, що забезпечує 

поточне, уже налагоджене виробництво через те, 

що для впровадження нової технології виробни-

цтва потрібно шукати кошти і на її створення, і 

на використання. Адже впровадження інновацій 

пов’язане з перебудовою виробничого процесу, 

що потребує величезних витрат;  
по-друге, інвестиції в інноваційну діяль-

ність, особливо у створення перших зразків інно-

ваційного продукту, належать до категорії «ри-

зикового капіталу», адже допоки інновація не 

буде створена і випробувана, ніхто не може га-

рантувати її успіху, й існує ризик, що вкладені 

ресурси просто можуть виявитись марними;  

по-третє, підтримка і стимулювання інно-

ваційної діяльності потребують використання 

різноманітних методів та інструментів фінансо-

вої допомоги: окрім державного фінансування, 

яке має особливе значення насамперед для роз-

витку сектору малого підприємництва, залучення 

до процесу різних фінансових інститутів: комер-

ційних банків, спеціалізованих фондів, фінансо-

во-промислових груп, концернів, кредитних спі-

лок, приватних осіб. Зручними для фінансування 

ризикових інноваційних проектів вважаються 

кредити венчурних фондів та інших цільових 

джерел, адже вони, як правило, надаються на 

пільгових умовах.  
Проте наявний стан розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні свідчить, 

що наразі в країні не створено ефективного 

механізму використання кредитних і фінансо-

вих ресурсів для стимулювання інвестиційної 

загалом і зокрема інноваційної активності 

суб’єктів підприємницької діяльності, а отже 

не сформовано умов для зростання конкурен-

тоспроможності вітчизняної економіки. Зви-

чайно, це можна пояснити тривалим періодом 

економічної кризи та інфляційних процесів. 

Однак, як засвідчує практика, і в періоди пози-

тивних економічних зрушень, коли Україна 

виходила з так званої «фази виживання», капі-

тали і ресурси все одно продовжували спрямо-

вуватися переважно у низькотехнологічні, си-

ровинні та напівсировинні галузі, а не у сегме-

нти наукомісткої економіки, як у розвинених 

країнах. І сьогодні фінансові потоки головним 

чином зосереджені у тих галузях національної 

економіки, які дають короткострокову вигоду, 

що репродукує економічний застій та втрату 

конкурентоспроможності. Відсутність перемі-

щення доходів з низькотехнологічних сегмен-

тів у високотехнологічні відтворює відсталу 

структуру та стримує інноваційну діяльність.  

У високорозвинених країнах на фінансу-

вання інновацій значні кошти виділяє держава, 

зокрема, у вигляді таких форм, як: 

- пряме фінансування науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) 

щодо створення та використання інновацій у фо-

рмі субсидій на розробку та просування нових 

технологій, товарів та послуг, яке за обсягом 

складає до 50% сукупних витрат підприємств на 

такі цілі (характерно для США, Франції). Значну 

частину цих витрат використовують для стиму-

лювання інноваційної діяльності малого підпри-

ємництва [1]. Найбільш поширеною формою су-

бсидій в останні роки стали гранти, які на конку-

рсних засадах надаються державою, різними мі-

жнародними та громадськими організаціями, а 

також спеціальними фондами шляхом фінансу-

вання інноваційних проектів на конкурсній осно-

ві [2]; 

- пільгове кредитування інноваційної ді-

яльності, яке передбачає повну або часткову 

компенсацію відсотків, сплачених за банківськи-

ми кредитами за рахунок коштів спеціальних 

фондів або державного бюджету. Наприклад, у 

Німеччині для підприємств, які інвестують у мо-

дернізацію виробництва, освоєння випуску но-

вих видів продукції або енергозбереження, на-

даються пільгові кредити в обсязі до 50% від 

коштів, що витрачає з цією метою підприємство. 

Крім цього, банківські кредити на закупівлю но-

вого обладнання мають бути застраховані за ра-

хунок державного бюджету. В Італії пільгові 

кредити на технологічні нововведення надаються 

у сумі до 80% вартості інноваційного проекту на 

термін до 15 років [2]; 

- надання податкових пільг та канікул, 

як засобу непрямого стимулювання та мотиву-

вання до інноваційної діяльності компаній, 

оскільки прибуток є основою фінансування 

інноваційної діяльності і його збільшення при-

водить до зростання інноваційних можливос-

тей компаній. Найбільш поширеними і ефекти-

вними формами податкових пільг вважаються: 

зниження податкових ставок на прибуток, ви-

користовуваний на фінансування НДДКР, при-

дбання високотехнологічного устаткування та 

на інші цілі, пов'язані з інноваційною діяльніс-

тю; зменшення бази оподаткування на величи-

ну витрат, спрямованих на проведення НДДКР, 

які в деяких країнах значно перевищують ви-

трати на дослідження (в окремі періоди такі 

витрати становили, наприклад, у Сінгапурі до 

200%; Австралії – 175%; Англії – 125%, для 

МСП – 150 %) [1]; 

- митні пільги або повне звільнення від 

сплати митних податків при імпорті наукового 

або високотехнологічного обладнання. 

Також значною є участь у процесі стиму-

лювання інноваційної діяльності венчурних фон-

дів, капітал яких зазвичай формується за рахунок 

коштів приватних, пенсійних і страхових компа-

ній, банків, інвестиційних фондів та інших  

джерел.  



Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

299 

В Україні ж фінансування інноваційної ді-

яльності здійснюється переважно за рахунок ко-

штів підприємств. Зокрема, частка власних кош-

тів підприємств у загальному розподілі обсягу 

фінансування інноваційних проектів у 2013 р. 

становила 6973,4 млн грн, а у 2014 р. – 6540,3 

млн грн. Кошти державного бюджету у 2014 р. 

отримали 9 підприємств, місцевих бюджетів – 

12, загальний обсяг яких становив всього 349,8 

млн грн, що становить лише 5,3% від суми, виді-

леної на ці цілі самими підприємствами; кошти 

вітчизняних інвесторів отримали 6 підприємств, 

іноземних – 11, загалом їхній обсяг становив 

146,9 млн грн; кредитами скористалося 39 підп-

риємств, обсяг яких також становив дуже малу 

суму – 561,1 млн грн [3]. Але власних коштів у 

вітчизняних промислових підприємств також не 

вистачає, адже значна їх частина працює в нині-

шніх умовах збитково. Так, за підсумками 2014 

року загальна сума збитків, отриманих господар-

ствами усіх галузей, крім бюджетних установ, 

сягнула майже 400 млрд грн, що майже вдвічі 

перевищує всі прибутки цього ж року – 215 млрд 

грн, які отримали інші, прибуткові суб'єкти еко-

номіки. Великою є частка підприємств, яким не 

вистачає власних фінансових ресурсів навіть для 

забезпечення поточної діяльності, а залучення 

коштів державного та місцевих бюджетів, так 

само як і кредитних ресурсів недержавних фі-

нансових інститутів, є проблематичним. 

Нинішня банківська система України здій-

снює кредитування переоснащення промислових 

підприємств у дуже малому обсязі. Причому час-

тка банківських кредитів, спрямованих на фінан-

сування інноваційної діяльності, у загальному 

фінансуванні продовжує знижуватися. Аналіз 

кредитування господарської діяльності в Україні 

показує, що всі без винятку фінансові інститути, 

що функціонують в Україні, не зацікавлені вкла-

дати кошти не лише в інноваційні проекти, але й 

загалом у виробничу сферу. Так, промислові під-

приємства для підвищення своєї конкурентосп-

роможності потребують перш за все довгостро-

кових кредитів, тоді як підвищена фінансова не-

стабільність суб’єктів інноваційної діяльності й 

пов’язані з цим високі ризики кредитних вкла-

день не зацікавлюють комерційні банки у довго-

строкових інвестиціях. Банківська система Укра-

їни в основному здійснює короткострокове кре-

дитування й більшість наданих кредитів викори-

стовується на забезпечення «споживчих» витрат 

(погашення боргів, оплату енергоносіїв, виплату 

зарплати тощо).  

Кредитування великомасштабних іннова-

ційних проектів з боку вітчизняної банківської 

системи неможливе через відносно обмежені 

обсяги акумульованих нею ресурсів, відсутність 

необхідних технологій, а також відсутність дос-

віду ефективного проектного фінансування. 

Адже, незважаючи на те, що капіталізація бан-

ківської системи України після кризового 2008 

року стрімко збільшувалася до 2013 року (зокре-

ма, величина власного капіталу банків України 

за цей період зросла з 115,175 млрд грн до 

192,599 млрд грн [4]), все ж вона продовжувала 

бути низькою. Для порівняння, на початок 2011 

р. капіталізація банків США становила 496 млрд 

євро, що майже у 64 рази перевищує капіталіза-

цію банків в Україні, у Франції – 390 млрд євро, 

в Німеччині – 354 млрд  євро, у Великобританії – 

350 млрд євро, в Іспанії – 210 млрд євро, у Ні-

дерландах – 112 млрд євро, у Швейцарії – 100 

млрд євро [5]. В Україні сукупний обсяг власно-

го капіталу дорівнює обсягу власного капіталу 

європейського банку середнього рівня і набагато 

нижче обсягу власного капіталу найбільших бан-

ків розвинених країн світу [4]. Через недостат-

ність власного капіталу та ресурсної бази банків-

ський сектор України неспроможний нейтралізу-

вати існуючі в ньому ризики і відповідати за сво-

їми зобов’язаннями.  

Украй негативно відображаються на стані 

банківської системи України загалом та власного 

капіталу банків, зокрема, бойові дії на сході на-

шої країни. Хоча тенденція до зменшення кіль-

кості комерційних банківських установ України 

розпочалася ще після світової фінансової кризи 

2008 року: впродовж 2009–2013 рр. кількість ба-

нків за реєстром в Україні знизилася з 197 до 

182, а кількість діючих скоротилася на 4: з 184 до 

180. При цьому на кінець 2013 р., згідно зі стати-

стичними даними, 17 банківських установ пере-

бували у стадії ліквідації [4]. Проте у 2014–2015 

роках ця тенденція прискорилася, і вже станом 

на 01.01.2015 року банківська система України 

налічувала 163 банки, що менше, ніж у поперед-

ньому році на 17 банків. До того ж впродовж 

2014 року у зв’язку неплатоспроможністю майже 

у 40 банках було впроваджено тимчасову адміні-

страцію. Це призвело до зниження у 2014 році 

розміру капіталу на 44,58 млрд грн та отримання 

від'ємного фінансового результату банками в 

розмірі 52 966 млн грн. Саме збитковість біль-

шості українських банків вже кілька років пос-

піль призводить до ситуації, коли розмір власно-

го капіталу банків є меншим за його статутний 

капітал [6]. Хоча в цілому банки виконували мі-

німально встановлені вимоги до нормативів ка-

піталу, відзначено їхнє зниження в середньому 

на 25% (а норматив адекватності регулятивного 

капіталу (платоспроможності) (Н2) впав практи-

чно на 30%) [7].  

Таким чином, нинішня вітчизняна банків-

ська система, у зв’язку з несприятливим інвести-

ційним кліматом в Україні та ризиками, пов'яза-

ними безпосередньо з діяльністю банків, не си-

мулює розвиток реального сектору економіки, а 

обсяги та вартість кредитних ресурсів не відпо-

відають потребам кредитного ринку. Тому, для 

реформування економіки уряд змушений залуча-
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ти кошти на зовнішньому фінансовому ринку – 

головним чином у МВФ, Європейського банку 

реконструкції та розвитку, Світового банку, уря-

дів іноземних країн. Але цих коштів явно недо-

статньо для того, щоб радикально змінити ситуа-

цію, що склалася у вітчизняній інноваційній сфе-

рі, тим паче, що далеко не всі кредити призначе-

ні для цієї сфери. 

Щоб домогтися зростання виробництва 

конкурентоспроможної продукції українському 

уряду слід використати досвід високорозвинених 

країн, які для фінансового забезпечення наукомі-

стких і високотехнологічних розробок залучають 

венчурний капітал, що має низку переваг перед 

традиційними формами інвестування. Зокрема, 

венчурні інвестиції максимально сприйнятливі 

до ризикових прогресивних ідей, котрі мають 

відчутний ринковий потенціал, сприяють швид-

кому втіленню передових досягнень науки і тех-

ніки, впровадженню високих технологій. Венчу-

рні фонди найефективніше вирішують проблеми 

фінансування інноваційної діяльності, чим спри-

яють розвитку конкурентоспроможних високо-

технологічних галузей економіки. Адже іннова-

ційність та наукоємність товару – головні чинни-

ки підвищення його конкурентоспроможності. 

Венчурний капітал традиційно орієнтуєть-

ся на малі і середні підприємства, віддаючи пе-

ревагу приватним компаніям та спільним підп-

риємствам. Пріоритетними для нього є галузі, 

продукція яких має значний внутрішній ринок 

збуту, й такі, що не залежать від імпорту. Венчу-

рний капітал є найефективнішим джерелом фі-

нансування проектів, для яких притаманний ви-

сокий ступінь ризику і, відповідно, відсутня га-

рантія позитивного результату. 

Особливо вагому роль венчурний капітал 

відіграє в галузях, котрі потребують значних 

стартових інвестицій, де, у зв’язку з великими 

ризиками, неприпустимими для традиційних 

кредитних установ, він часто буває єдиною наді-

єю виходу фірми на ринок, єдиним можливим 

джерелом інвестування. 

Але в Україні венчурне підприємництво 

поки нерозвинене, відсутні кваліфіковані спеціа-

лісти з управління венчурним капіталом, а діяль-

ність венчурних фондів досі залишається не за-

кріпленою законодавчо, зокрема, не прийнято 

закону «Про венчурні фонди».  

Від специфіки законодавчого регулювання 

і укорінених у фінансовій сфері норм і правил 

залежить і структура джерел венчурного капіта-

лу. У більшості країн світу традиційними джере-

лами формування інвестиційних фондів служать 

кошти інвестиційних інститутів, приватних інве-

сторів, пенсійних фондів, страхових компаній, 

різних урядових агентств та міжнародних органі-

зацій. В Україні діяльність венчурних фондів 

регулюється Законом України від 15.03.2001 р. 

№ 2299-ІІІ «Про інститути спільного інвестуван-

ня (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» 

[8], згідно з яким венчурним фондом вважається 

недиверсифікований інститут спільного інвесту-

вання (ІСІ) закритого типу, який здійснює винят-

ково приватне (закрите) розміщення цінних па-

перів ІСІ серед юридичних та фізичних осіб. Фі-

зична особа може бути учасником венчурного 

фонду лише за умови придбання цінних паперів 

такого фонду на суму не менше, ніж 1500 міні-

мальних заробітних плат.  

Сьогодні венчурні фонди в Україні зму-

шені працювати на відносно невеликих ринках, в 

умовах низького рівня економічної конкуренції 

серед виробників товарів і послуг, при досить 

невисокій платоспроможності населення. До 

цього слід також додати ще й такі несприятливі 

умови розвитку венчурної діяльності в нашій 

країні, як слабкість інституту захисту інтелекту-

альної власності, що позначається на розвитку 

науково-технологічного потенціалу та стримує 

становлення інноваційної моделі вітчизняної 

економіки; високий ризик та недовіру до іннова-

ційних проектів; відсутність сприятливого та 

стабільного інвестиційного клімату, слабкість 

фондового ринку та відсутність гарантій, які б 

обмежували ризики для венчурного інвестора, 

нерозвиненість неформального сектору венчур-

ного бізнесу, який представляють такі приватні 

особи, як бізнес-ангели та інші.  

І все ж у розрахунку на одну компанію з 

управління активами (КУА) за даними Українсь-

кої асоціації інвестиційного бізнесу в країні хоча 

й дуже повільно, але все ж збільшується, про що 

свідчать дані табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА у 2008–2015 рр. [9] 
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Кількість КУА 334 409 380 339 345 353 347 336 330 

Кількість ІСІ на одну КУА 2,5 3,04 3,16 3,62 4,10 4,37 4,62 4,67 4,74 
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Першим вітчизняним фондом венчурного 

капіталу став фонд «Україна», заснований у 1992 

році. Він здійснив інвестиції в 30 вітчизняних 

компаній на суму 10 млн дол. США. З 1994 року 

в Україні почав діяти ще один венчурний фонд – 

«Western NIS Enterprise Fund», з капіталом 150 

млн дол. США. З 1998 року розпочав роботу 

«Black Sea Fund». Останні два фонди успішно 

функціонують і понині.  

Велика частка фінансування названими 

фондами здійснюється за рахунок Європейського 

банку реконструкції та розвитку [10]. Найбіль-

шим на сьогодні в нашій країні є грантовий фонд 

Global Technology Foundation (GTF), створений 

за сприяння таких венчурних фондів, як Runa 

Capital (міжнародний венчурний фонд, розміром 

$ 135 млн, що спеціалізується на інвестиціях у 

технологічні компанії, вкладення засновників 

якого сприяли створенню компаній з активами 

понад $ 10 млрд), Almaz Capital (один з провід-

них світових венчурних фондів, що інвестує в 

інноваційні технологічні компанії країн СНД), та 

Venture (венчурна компанія, в сферу інтересів 

якої входить інвестування в інноваційні інтер-

нет-проекти на посівній, ранній і стадії розвитку 

в Україні, Росії та інших країнах СНД, а також в 

США, Європі, Індії та Бразилії), інноваційного 

парку BIONIC Hill (перший український іннова-

ційний парк в стилі «Живи-Працюй-Вчися-

Відпочивай» з галузевим фокусом на інформа-

ційно-комунікаційні технології, фармацевтику та 

біотехнології, енергоефективність та енергозбе-

реження). Отже, грантовий фонд Global 

Technology Foundation спеціалізується на проек-

тах у швидкозростаючих галузях відповідно до 

базових напрямів діяльності своїх засновників і 

партнерів – програмному забезпеченні, інтернет-

технології, мобільних додатках [11]. 

Однак, переважна більшість венчурних 

фондів в Україні діють на споживчих ринках – у 

сфері виробництва продуктів харчування і буді-

вельних матеріалів, роздрібній торгівлі, туристи-

чному бізнесі, страхуванні, здійснюють операції 

з нерухомістю, тобто інвестують у ті галузі, які 

приносять швидкий прибуток та є майже безри-

зиковими для інвесторів. Це, зокрема, сільське 

господарство, будівництво, сфера фінансових 

послуг, куди спрямовується більше 50 % фінан-

сових ресурсів. Близько 30 % інвестицій венчур-

них фондів в Україні спрямовується у транспорт, 

харчову промисловість, оптову торгівлю, тобто у 

сфери, де інноваційна активність якщо і спосте-

рігається, то аж ніяк не може йтися про високо-

технологічні виробництва та передові розробки 

[12]. На ці ринки спрямовують свої інвестиції, 

зокрема, такі організації венчурного типу, що 

здійснюють свою діяльність в Україні, як 

Western NIS Enterprise Fund, Blak Sea Fund, «Іне-

ко», «Дніпро». Ці ринки залучають венчурних 

інвесторів насамперед тому, що вони динамічно 

розвиваються і мають прямий «вихід» на кінце-

вого споживача, а отже, на «живі» гроші.  

Часто венчурне інвестування в Україні ви-

користовується для оптимізації управління акти-

вами фінансово-промислових холдингів та зни-

ження податкового навантаження – звільнення 

від податку на прибуток. Тоді як у багатьох краї-

нах світу венчурні фонди інвестують накопичені 

кошти в особливо ризикові проекти, зокрема в 

компанії, які займаються впровадженням новіт-

ніх наукових розробок та діють в інноваційній 

сфері, швидкий ріст та розвиток яких постійно 

потребує додаткових зовнішніх інвестицій (як 

правило, це підприємства малого та середнього 

бізнесу). 

Так, наприклад, пріоритетними галузями 

венчурного інвестування в США є інформаційні 

технології, охорона здоров’я та екологічно чисті 

технології, на які припадає більше 50% усіх вен-

чурних інвестицій. Для сучасної європейської 

індустрії характерне фокусування венчурного 

інвестування на ранній стадіях. Фонди ранньої 

стадії зосереджують свою увагу переважно на 

високотехнологічних секторах економіки, зокре-

ма на екологічно чистих технологіях. У Китаї 

навпаки домінують фінансові вкладення на піз-

ніх стадіях венчурного циклу (перед первинним 

публічним розміщенням (ІРО) [13].  

Отже, за останні десятиліття, як свідчить 

світова практика, венчурний капітал став визна-

ним економічним сектором, саме венчурні фонди 

найефективніше вирішують проблеми підвищен-

ня конкурентоспроможності національних еко-

номік. Високорозвинені країни багато в чому 

нинішнім успіхам завдячують венчурному капі-

талу як одному з найефективніших джерел фі-

нансування ризикової інноваційної діяльності. 

Прикладами успіху венчурного бізнесу є AOL, 

Apple, Cisco, Compaq, e-Bay, Google, HP, Intel, 

Microsoft, Sun Microsystems, Yahoo, інвестори 

яких отримали прибутки в мільярди доларів 

США. 

Натомість в Україні переважна більшість 

функціонуючих венчурних фондів не відповіда-

ють загальноприйнятим критеріям венчурного 

підприємництва у тому сенсі, що здійснюють 

інвестування не у високотехнологічні галузі, і 

метою їх діяльності є не фінансування іннова-

ційних проектів, а реалізація тих чи інших схем 

управління власністю й мінімізація податків вла-

сників капіталу шляхом використання податко-

вих переваг, які надані венчурним фондам зако-

нодавством України, згідно з яким інвестиційні 

фонди не сплачують податку на прибуток. На 

Заході такі фонди взагалі не вважаються венчур-

ними. Виходячи з такого розуміння можна стве-

рджувати, що в Україні венчурних фондів, які 

реально функціонують і вкладають кошти у ри-

зикові інноваційні проекти, одиниці, що негати-

вно відображається на конкурентоспроможності 
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економіки. Така ситуація спостерігається не ли-

ше через непрозоре й недосконале законодавст-

во, але й через недостатній рівень розвитку стра-

хового ринку, фондового ринку, банківської сис-

теми, недостатній рівень фінансового забезпе-

чення науково-технічної та інноваційної діяльно-

сті, особливо у фундаментальній науці, неефек-

тивне використання потужностей наявних 

об’єктів інноваційної інфраструктури, повільне 

формування ринку інноваційної продукції, нена-

лежний контроль з боку держави за дотриманням 

законодавства у сфері охорони права інтелектуа-

льної власності.  

У зв’язку з цим українському уряду необ-

хідно приділяти більше уваги тому, щоб наявні 

венчурні фонди дійсно відповідали вимогам ін-

новаційного розвитку країни, а ресурси різних 

фінансових інститутів – комерційних банків, пе-

нсійних фондів, венчурних фондів і компаній, 

страхових товариств тощо відігравали суттєвішу 

роль в інвестуванні інноваційної діяльності в 

Україні.  

Передусім необхідно врегулювати існуючі 

проблеми у законодавчій сфері. Так, нинішнім 

законодавством не передбачено вкладання кош-

тів у венчурні фонди фізичним особам та інсти-

туційним інвесторам, що заважає розбудові інве-

стиційного підґрунтя для їх розвитку. Якщо роз-

глянути досвід інших країн то, приміром, у США 

дозволено, щоб Пенсійний фонд інвестував до 

10% власних активів у венчурні фонди. В Ізраїлі 

фонди венчурного підприємництва, створені за 

рахунок тимчасово вільних коштів недержавних 

пенсійних фондів та провідних банків, таких як 

Луомі Банк та Ізраїльський дисконтний банк, теж 

є вагомим джерелом у фінансуванні інновацій-

них проектів [14]. Отже, необхідно внести необ-

хідні зміни в українське законодавство і дозво-

лити пенсійним фондам виступати в якості інве-

сторів венчурного капіталу. 

Знижує можливості розвитку венчурних 

фондів також те, що згідно з українським зако-

нодавством звичайні привілейовані акції можуть 

становити лише 10% статутного фонду, чого не-

достатньо для проекту із використанням венчур-

ного капіталу. Такі акції не забезпечують управ-

лінських прав, а тому не можуть виступати ін-

струментом венчурного інвестування, що треба 

виправити.  

Для підвищення конкурентоспроможності 

економіки українська влада повинна стимулюва-

ти інвесторів, які вкладають кошти у наукоємні, 

високотехнологічні виробництва шляхом гаран-

тування державою банківських позик. За приклад 

можна взяти Великобританію, де держава гаран-

тує повернення 70 % вартості позик, які нада-

ються венчурним фірмам, та відшкодовує до 

50 % усіх витрат на нововведення, а також про-

водить субсидування малих інноваційних фірм 

[15]. Для допомоги університетам у комерціалі-

зації результатів досліджень уряд Великобрита-

нії створив посівні фонди для фінансування пос-

луг досвідчених менеджерів, захисту інтелектуа-

льної власності, підготовки бізнес-планів, пок-

риття юридичних витрат тощо. У Великобританії 

достатньо розвинуто мережу з понад 325 бізнес-

інкубаторів, яка регулюється управлінням з пи-

тань бізнес-інкубаторів [16]. Бізнес-інкубатори 

Великобританії надають широкий спектр послуг 

– від створення компанії та передачі її в оренду 

до консалтингових, фінансових, юридичних, 

працевлаштування тощо. 

Для нарощування частки високотехно-

логічних галузей необхідно передбачити за-

провадження державного страхування креди-

тів комерційних банків, наданих для виконан-

ня інноваційних проектів (наприклад, у Німе-

ччині застосовується система страхування до-

вгострокових кредитів, згідно з якою держава 

гарантує приватним банкам повернення 80% 

вартості позик, наданих на терміни від 15 до 

23 років; у США щорічно з бюджетів усіх рів-

нів на гарантування банківських кредитів на 

здійснення інноваційної діяльності в серед-

ньому виділяється до $ 50 млрд) [17]. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. З метою зміцнення конкурентоспромо-

жності економіки України уряду необхідно роз-

робити комплекс ефективних заходів, які забез-

печать успішне фінансування інноваційних змін 

та заохочення довгострокового вкладення капі-

талу, а НБУ необхідно стимулювати участь ко-

мерційних банків у довгостроковому кредиту-

ванні інноваційних проектів стратегічно важли-

вих для вітчизняної економіки підприємств че-

рез: 

- зниження рівня відсоткових ставок за 

банківськими кредитами;  

- зниження норми обов’язкового резер-

вування ресурсів для банків, які здійс-

нюють операції інноваційного креди-

тування; 

- дозвіл комерційним банкам, які залу-

чають під фінансування інновацій ві-

льно конвертовану валюту, формувати 

обов’язкові резерви у цій же валюті; 

- стимулювання створенню спеціалізо-

ваних інноваційних банків та інвести-

ційних фондів (зокрема венчурних) 

довгострокового кредитування іннова-

ційної діяльності; 

- запровадження гнучкої форми поєд-

нання капіталів комерційних банків та 

підприємств через створення інститу-

тів спільного інвестування; 

- зниження ставки оподаткування для бан-

ків, котрі фінансують інноваційні центри 

на правах пайової участі, на ту частку 

прибутку, яка спрямовується ними на фі-

нансування інноваційних проектів; 
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- впровадження державних гарантій що-

до стратегічного фінансування іннова-

ційних розробок; 

- активне застосування поруч з тради-

ційними банківськими технологіями – 

кредитами, нетрадиційних способів 

фінансування інноваційних проектів, 

приміром, франчайзинг, лізинг, факто-

ринг, форфейтинг.  

Також слід стимулювати розвиток вітчиз-

няними банками такої форми інноваційного фі-

нансування, як проектне, основою якого є май-

бутній прибуток від діяльності об’єкта (на відмі-

ну від таких критеріїв, як баланс і надані позича-

льником гарантії, що використовуються при кла-

сичному кредитуванні бізнесу). Стимулювати 

активну участь банків у реалізації таких проектів 

держава може проведенням тендерів на поста-

чання техніки й устаткування.  

На практиці банки здебільшого погоджу-

ються надати на реалізацію того чи іншого проекту 

не більше 50% суми від необхідного обсягу фінан-

сування. Але в Україні через недостатню зацікав-

леність банків у довгострокових інвестиціях, знач-

ний ризик і великі витрати проектне фінансування 

нині розвивається невисокими темпами. Незаціка-

вленість банківських інститутів у довгостроковому 

інноваційно-інвестиційному кредитуванні 

суб’єктів господарювання значно послаблює мож-

ливості використання грошово-кредитної політики 

НБУ у стимулюванні інноваційного розвитку.  

Реалізація перерахованих заходів пот-

ребує внесення змін і доповнень до вже при-

йнятих законодавчих актів, що регулюють 

фінансово-економічну сферу діяльності гос-

подарських суб’єктів, та розробку і прийняття 

для стимулювання науково-технологічної й 

інноваційної діяльності нових законодавчих 

документів, зокрема:  

«Про основні засади формування та регу-

лювання ринку венчурного капіталу в Україні»;  

 «Про страхування ризику інвестицій в 

інноваційні проекти»;  

 «Про стимулювання участі комерцій-

них банків в інвестуванні інноваційної 

діяльності». 

Отже, фундаментальною причиною еко-

номічної кризи в Україні є вкрай низька конку-

рентоспроможність вітчизняних підприємств і їх 

продукції спричинена критичним рівнем старін-

ня виробничого капіталу. Для подолання еконо-

мічної кризи необхідне активне здійснення інно-

ваційно-технологічної модернізації національно-

го господарства. Удосконалення національної 

економіки на засадах інноваційного розвитку, 

активне залучення до цього процесу фінансових 

інститутів, перш за все банківського сектору та 

венчурних інвестиційних фондів, сприятиме пос-

туповому підвищенню конкурентоспроможності 

українських підприємств на внутрішньому і між-

народному ринках та фінансово-економічній 

стабілізації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО  

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Автором досліджено основні переваги та недоліки джерел фінансування інвестицій. Розглянуто теоре-

тичні засади банківського інвестиційного кредитування в вітчизняній економічній літературі, запропоновано 

власне визначення банківського інвестиційного кредитування. Досліджено теоретичні засади та практичні 

аспекти механізму банківських операцій з інвестиційного кредитування, запропоновано власне визначення ме-

ханізму банківського інвестиційного кредитування, здійснено формалізацію механізму банківського інвестицій-

ного кредитування з виокремленням структурних груп його складових елементів. 

Ключові слова: інвестиції, джерела фінансування інвестицій, банківське інвестиційне кредитування, 

механізм банківського інвестиційного кредитування. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови ро-

звитку економіки України характеризуються со-

ціально-політичною напруженістю та дестабілі-

зацією, наявністю своєчасно не усунених, а за 

своєю суттю – хронічних диспропорцій у розви-

тку фінансового сектору економіки відносно ре-

ального, недостатньо вираженим економічним 

ефектом внаслідок поєднання банківського та 

промислового капіталів при фінансуванні інвес-

тиційних проектів, частковою втратою інвести-

ційної привабливості як для зовнішніх, так і вну-

трішніх інвесторів та ін. Сучасній Україні необ-

хідне динамічне піднесення, що малоймовірно 

без впровадження дійових та зрозумілих механі-

змів розвитку реального сектору – основи відт-

ворення економіки, а також підвищення добро-

буту населення. У ринкових економіках одним із 

таких дійових механізмів вважається банківське 

інвестиційне кредитування. Проте питання щодо 

його теоретичного осмислення належить до най-

більш дискусійних у сучасній теорії кредиту. Це 

слугує причиною підвищеного інтересу в колах 

сучасних науковців, економістів та банківських 

практиків як до теоретико-методологічних засад, 

так і до  практичних аспектів механізму банків-

ського інвестиційного кредитування в Україні, 

що і додає цій проблематиці особливої актуаль-

ності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Фундаментальні засади банківської діяльності на 

інвестиційному ринку закладено у наукових пра-

цях таких зарубіжних вчених, як – 
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П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінкі, У. Шарп та ін. Серед ро-

сійських науковців у цьому напрямі дослідження 

варті уваги наукові здобутки І.Т. Балабанова, 

В.В. Бочарова, О.І. Лаврушина, І.В. Ларіонової, 

Ю.С. Масленченкова, В.М. Усоскіна та ін. Ґрун-

товні дослідження теоретичних засад і практич-

них аспектів банківського інвестиційного креди-

ту висвітлено в наукових працях вітчизняних 

науковців, зокрема: А.А. Пересади, Т.В. Майоро-

вої, Б.Л. Луців, П.П. Мазурка, О.Г. Семенюти, 

В.О. Вишневської та ін. Узагальнення та аналіз 

наукових результатів, отриманих вищезазначе-

ними та іншими вченими, вказують на дискусій-

ний характер досліджуваної проблематики, що 

зумовлює необхідність подальшого теоретичного 

осмислення та досліджень, розробки пропозицій 

щодо вдосконалення механізму інвестиційного 

кредитування банками. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження теоретичних засад банків-

ського інвестиційного кредитування, та на цій 

підставі, структуризація та розробка методично-

го підходу до формалізації механізму банківсь-

кого інвестиційного кредитування в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. На сьогоднішній день вплив інвестицій на 

розвиток сучасної економіки складно переоцінити. 

Інвестиції торкаються найглибших основ господар-

ської діяльності, визначають процес економічного 

зростання в цілому, виступають ефективним засо-

бом забезпечення умов подолання економічної кри-

зи, є чинником структурних зрушень у народному 

господарстві, зростання технічного прогресу та за-

пуску модернізаційних процесів, стимулюють по-

ліпшення якісних та кількісних показників госпо-

дарської діяльності на мікро- та макрорівнях. Для 

держави інвестиції дають змогу забезпечувати роз-

ширене відтворення її виробничого капіталу, для 

підприємств – виступають базовим інструментом у 

досягненні стратегічних цілей їх розвитку: збіль-

шення прибутку, вирішення завдань соціального та 

екологічного плану тощо. 
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У теорії та практиці розрізняють такі види 

джерел формування інвестиційних ресурсів: вла-

сні, позикові та залучені. Їх переваги та недоліки 

наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Джерела формування інвестиційних ресурсів* 

Вид Джерело формування Переваги Недоліки 

В
л
ас

н
і 

Частина чистого прибутку, що 

реінвестується; амортизаційні 

відрахування; страхова сума від-

шкодування збитків; внутрішня 

кредиторська заборгованість; мо-

білізована частина оборотних 

активів; довгострокові вкладення, 

строк погашення яких закінчуєть-

ся в цьому році 

Простота і швидкість залучення; 

висока віддача за критерієм нор-

ми прибутковості інвестиційного 

капіталу; суттєве зниження ризи-

ку неплатоспроможності та банк-

рутства підприємства при їх ви-

користанні; повне збереження 

управління в руках засновника 

підприємства; незначний фінан-

совий ризик 

Обмежений обсяг; від-

сутній зовнішній конт-

роль за їх ефективним 

використанням; обме-

жені стратегічні можли-

вості підприємства 

П
о

зи
к
о

в
і Інвестиційні кредити банків; емі-

сія облігацій підприємством; по-

датковий інвестиційний кредит; 

фінансовий лізинг 

Диверсифікованість вибору; ква-

ліфікований зовнішній контроль 

за ефективністю використання 

ресурсів; зростання вартості вла-

сного капіталу 

Складність із залучен-

ням і оформленням; 

значний строк залучен-

ня; необхідність надання 

гарантій (на платній 

основі); підвищений 

ризик банкрутства у 

зв’язку із несвоєчасним 

погашенням боргу; 

втрата частини прибутку 

від інвестиційної діяль-

ності у зв’язку з необ-

хідністю платити відсо-

тки та дивіденди; част-

кова втрата управління 

діяльністю підприємства 

З
ал

у
ч

ен
і Емісія акцій;внески сторонніх 

інвесторів у статутний фонд; ко-

шти, надані безкоштовно комер-

ційними і державними структу-

рами на цільове фінансування 

* Складено автором на основі [3, 5, 6] 

 

В умовах перехідної економіки України, 

за обмеженого обсягу власних коштів, а також 

труднощів, пов’язаних із їх залученням, підп-

риємства все частіше звертаються до третього 

варіанту – банківського кредиту. Відтак, бан-

ківське кредитування інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання виступає одним з 

найважливіших механізмів як для теоретично-

го, так і для практичного дослідження з огляду 

на можливості, які отримує позичальник (бор-

жник) у разі його використання.  

Сучасна вітчизняна економічна думка 

пропонує численні підходи до визначення бан-

ківського інвестиційного кредитування.  

Так, А.А. Пересада та Т.В. Майорова ви-

значають інвестиційне кредитування як креди-

тний процес, що включає сукупність механіз-

мів реалізації кредитних відносин в інвести-

ційній сфері [5].  

На погляд Н.В. Попової, інвестиційне 

кредитування можна визначити як фінансуван-

ня діяльності, спрямованої на придбання, ство-

рення, реконструкцію, модернізацію об’єктів, у 

результаті чого виникає потік доходів, які за-

безпечують повернення банківських коштів і 

оплату за користування ними відповідно до 

принципів кредитування [2]. 

На нашу думку, банківське інвестиційне 

кредитування – це довгострокове  кредитуван-

ня інвестиційних цілей позичальника (боржни-

ка), зміст яких, як правило, викладено у формі 

інвестиційного проекту, переважно під майбу-

тні доходи, очікувані від результатів реалізації 

цього проекту позичальником (боржником), за 

рахунок яких відбудеться повернення кредит-

них коштів. При цьому, сплата процентів за 

користування кредитними коштами, сплата 

інших платежів, які можуть бути закладені в 

умовах кредитування інвестиційних цілей тієї 

чи іншої банківської установи (кредитора), 

здійснюється за рахунок доходів, отриманих 

від господарської та фінансової діяльності по-

зичальника (боржника), що можуть бути не 

пов’язані з впровадженням інвестиційного 

проекту. 

У вітчизняній економічній літературі 

відсутня єдина думка стосовно визначення са-

мого механізму банківського інвестиційного 

кредитування. Зокрема,  Т.В. Майорова отото-

жнює механізм банківського інвестиційного 
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кредитування з низкою організаційно-

економічних прийомів видачі та погашення 

позичок. Сукупність цих прийомів як конкрет-

них дій з організації кредитного процесу, його 

регулювання відповідно до принципів інвести-

ційного кредитування, визначається як меха-

нізм банківського інвестиційного кредитуван-

ня [4]. 

На нашу думку, надзвичайно важливим 

етапом у процесі теоретичного осмислення ме-

ханізму банківського інвестиційного кредиту-

вання є його структуризація. Розгляд структу-

ри механізму банківського інвестиційного кре-

дитування загалом можна вважати змістовною 

характеристикою цього механізму, бо в такому 

разі визначаються як окремі елементи банків-

ського інвестиційного кредитування, так і ос-

новні етапи з його формування та застосування 

у практичній діяльності. Так, до основних груп 

елементів механізму банківського інвестицій-

ного кредитування доцільно віднести: 

- фундаментальні елементи банківського 

інвестиційного кредитування, зокрема: 

правове і нормативне забезпечення, за-

гальноекономічна і політична ситуація, 

принципи, ціль, завдання, об’єкти і 

суб’єкти механізму банківського інвес-

тиційного кредитування; 

- організаційні та економічні елементи 

банківського інвестиційного кредиту-

вання, які в сукупності представляють 

собою відносини та окремі аспекти цих 

відносин між суб’єктами механізму бан-

ківського інвестиційного кредитування; 

- процесуальні елементи банківського ін-

вестиційного кредитування, до яких на-

лежать інструменти, основні суттєві 

параметри та умови кредитування. 

З вищезазначеної сукупності елементів 

функціонування механізму банківського інвес-

тиційного кредитування доцільно виділити, 

насамперед, правове і нормативне забезпечен-

ня щодо можливостей його реалізації. Так, 

операції банківського інвестиційного кредиту-

вання за своєю економічною сутністю перед-

бачають, що банківська установа, беручи на 

себе роль кредитора, також є і суб’єктом інвес-

тиційної діяльності. Відповідно до Закону 

України «Про інвестиційну діяльність», при-

йнятого Постановою Верховної Ради України 

від 18 вересня 1991 року №1561-XII (останні 

зміни та доповнення внесені Законом України 

від 15 квітня 2014 року, № 206-VII), суб'єктами 

(інвесторами і учасниками) інвестиційної дія-

льності можуть бути громадяни і юридичні 

особи України та іноземних держав, а також 

держави [1]. Інвестори, як суб’єкти інвестицій-

ної діяльності, можуть виступати і в якості 

кредиторів. Відповідно, здійснення операцій 

інвестиційного кредитування банками на тери-

торії України повинно бути у межах правового 

поля регулювання як банківської, так і інвес-

тиційної діяльності. 

Важливого значення набувають також 

економіко-політична ситуація як фактор впли-

ву на розвиток бізнесу як банка (кредитора), 

так і позичальника (боржника), управління ме-

ханізмом банківського інвестиційного креди-

тування, захист від непередбачуваних подій, 

невиправданих ризиків тощо.  

З урахуванням зазначеного, на нашу ду-

мку, механізм банківського інвестиційного 

кредитування являє собою цілісну систему йо-

го фундаментальних, організаційно-

економічних і процесуальних елементів, які є 

взаємопов’язаними у своїй взаємодії, спрямо-

ваній на задоволення цілей всіх зацікавлених 

суб’єктів, які беруть участь у банківському 

інвестиційному кредитуванні. 

Формалізація механізму банківського ін-

вестиційного кредитування передбачає також і 

врахування його базових принципів, серед 

яких на особливу увагу заслуговують: принцип 

комплексності, синергетичного ефекту, збала-

нсування інтересів усіх суб’єктів, контролю 

ймовірності недопустимого ризику на всіх ета-

пах реалізації кредитної операції тощо. 

На нашу думку, формалізацію механізму 

банківського інвестиційного кредитування мо-

жна представити в такому вигляді, як це пока-

зано на рис.1. 

Як видно з рис.1, структура механізму 

банківського інвестиційного кредитування є 

досить складною. Це свідчить про необхідність 

подальших теоретичних та практичних дослі-

джень, зокрема в частині вивчення можливос-

тей щодо підвищення ефективності взаємодії 

його структурних елементів у процесі взаємо-

дії. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. У результаті дослідження теоре-

тичних засад механізму банківського інвести-

ційного кредитування було виявлено, що на 

сьогоднішній день сутність цього поняття не-

достатньо повно висвітлено в сучасній науко-

вій літературі. Формалізація механізму банків-

ського інвестиційного кредитування дозволяє 

визначити спрямованість дій окремих суб’єктів 

досліджуваного механізму, більш повно розк-

рити сутність цього механізму, а також визна-

чити умови його функціонування. Наведені 

групи структурних елементів механізму бан-

ківського інвестиційного кредитування мають 

між собою щільні зв’язки, що є об’єктивним 

відповідно до визначення сутнісного розуміння 

поняття «механізм». Складна структура меха-

нізму банківського інвестиційного кредиту-

вання свідчить про необхідність подальшого 

дослідження як теоретичних засад, так і прак-

тичних аспектів його функціонування. 
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Рис.1. Формалізація механізму банківського інвестиційного кредитування* 

* Складено автором на основі [1, 4, 5] 
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Заславська О.І. 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджено основні проблеми функціонування та розвитку фондових бірж на ринку цінних па-

перів України. Обґрунтовано роль фондових бірж у забезпеченні розвитку національної економіки. Запропоно-

вано заходи щодо реформування діяльності вітчизняних фондових бірж. Здійснено аналіз Програми розвитку 

фондового ринку України на 2015-2017 роки у контексті удосконалення організації роботи фондових бірж. 

Вивчено цілі та завдання державного регулювання ринку цінних паперів, а також проведено дослідження осно-

вних заходів щодо стимулювання розвитку біржової діяльності в Україні.  

Ключові слова: цінні папери, ринок цінних паперів, фондова біржа, емітенти, інвестори, ліквідність, 

капіталізація фондових бірж, лістинг.  

 

Постановка проблеми. Сучасна світова 

економіка характеризується стійкою тенденцією 

до зростання ролі фондових ринків, які цілком 

обґрунтовано вважаються місцем широкого 

впровадження різноманітних інновацій. Коорди-

нуючою ланкою інфраструктури ринку цінних 

паперів виступають фондові біржі. Вони відіг-

рають важливу роль у забезпеченні розвитку на-

ціональної економіки. Завдяки концентрації ка-

піталу фондові біржі перетворюються на глоба-

льні інноваційні центри, які спрямовують фінан-

сові потоки у привабливі об’єкти та території.  

Ефективне функціонування ринку цінних 

паперів, який безумовно є обов’язковим атрибу-

том ринкової економіки та важливим елементом 

фінансової інфраструктури, значною мірою 

впливає на економічний розвиток країни. Стосо-

вно ринку цінних паперів України слід зазначи-

ти, що він не виконує покладених на нього фун-

кцій залучення грошових ресурсів у фінансову 

систему та не забезпечує їхнє спрямування у пе-

рспективні галузі економіки. Нерозвиненість віт-

чизняних фондових бірж стримує надходження 

іноземних інвестицій, що суттєво знижує ефек-

тивність перерозподілу коштів в економіці дер-

жави. У цьому контексті особливої актуальності 

набуває дослідження теоретичних положень та 

правових основ роботи фондових бірж, а також 

вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

їхнього функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність проблеми функціонування фондо-

вих бірж у ринковій економіці підтверджується 

значною кількістю наукових праць зарубіжних та 

вітчизняних вчених. Вагомий внесок у дослід-

ження біржової діяльності зробили такі зару-

біжні вчені, як Т. Берднікова, Е. Бредлі, Л. Ві-

льямс, О. Дегтярьова, Р. Кіосакі, Р. Тьюлз та інші. 
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© Заславська Ольга Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів і банківської справи, Ужгородський національ-

ний університет, м. Ужгород, тел.: 050-101-16-95, е-mаil: 

olykin@ukr.net 

 

Проблеми становлення та розвитку українського 

фондового біржового ринку розглядаються у пра-

цях таких вітчизняних науковців, як В. Васильєва, 

С. Еш, К. Калинець, М. Козоріз, О. Колодізєв, 

В. Корнєєв, М. Назарчук, Н. Петраков, О. Поваж-

ний, О. Сохацька, А. Чухно та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження  проблем функціонування 

фондових бірж в Україні, визначення напрямів 

щодо удосконалення їхньої роботи та тенденцій 

розвитку вітчизняного ринку цінних паперів у 

сучасних умовах. 

Методологічною базою статті є діалектич-

ний та системний підходи наукового пізнання. 

При дослідженні загальних тенденцій, закономі-

рностей та особливостей роботи українських фо-

ндових бірж застосовано методи індукції, дедук-

ції, аналізу та синтезу. Дослідження проблем та 

перспектив функціонування ринку цінних папе-

рів в Україні здійснено з використанням систем-

но-структурного методу та прийомів групування. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Діяльність фондових бірж в Україні наразі 

перебуває на стадії становлення. Обсяги біржової 

діяльності порівняно з іншими країнами є незна-

чними. Її подальшому розвитку заважає низка 

проблем, починаючи від недосконалості норма-

тивного регулювання та закінчуючи низьким 

рівнем біржової культури. Зважаючи на вагому 

роль фондових бірж у підвищенні ефективності 

фінансового ринку держави, розв’язання існую-

чих проблем у цій сфері є важливим науково-

практичним завданням. 

Перелік проблем розвитку вітчизняних 

фондових бірж є досить численним. На нашу 

думку, ключовою серед них є незначна частка 

організаційного ринку, адже основна маса опе-

рацій здійснюється  поза біржами. Наслідком 

цього є невеликі обсяги біржової діяльності, її 

низька ліквідність та прибутковість, непрозо-

рість ціноутворення, інформаційна закритість 

емітентів і, як результат, неможливість адекват-

ної оцінки реальної вартості підприємств інвес-

торами [2]. 
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Узагальнення та систематизація напра-

цювань вітчизняних науковців щодо зазначе-

ного питання дозволили виокремити й інші 

проблеми у роботі біржового сегменту україн-

ського ринку цінних паперів. Їхній перелік по-

дано у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Проблеми розвитку фондових бірж в Україні* 

Проблема Характеристика проблеми 

Низький рівень  

ліквідності 

 

Незначний обсяг операцій на біржовому ринку обумовлює низьку ліквідність 

організованого ринку, що, у свою чергу, стримує його розвиток та знижує ефек-

тивність роботи інвесторів з управління інвестиційними портфелями. Йдеться 

про відсутність можливості здійснювати операції з активами за ринковими ціна-

ми через відсутність або недостатній обсяг попиту та пропозиції на них 

Недостатня капіталізація 

ринку 

 

Підприємства не розглядають фондовий ринок як доступне джерело дешевих 

фінансових ресурсів. Ціни на акції підприємств не є індикатором їхньої успішно-

сті та перспектив розвитку. Як наслідок, значна недооцінка більшості біржових 

активів, низький рівень капіталізації фондового ринку 

Проблема прав  

акціонерів і захисту  

інвесторів 

 

Права індивідуальних акціонерів в Україні є швидше формальністю, ніж реально 

працюючим механізмом. Неможливість реально впливати на діяльність акціоне-

рних компаній, відсутність гарантій з боку держави щодо захисту прав та неба-

жання компаній виплачувати дивіденди створюють умови для обмеження досту-

пу фізичних осіб до фондового ринку 

Нормативне  

регулювання 

 

Нормативна база, що регулює біржову діяльність в Україні, все ще перебуває на 

стадії становлення. Значна кількість нормативних актів не відповідають міжна-

родним стандартам і потребують подальшого розвитку. Особливо це актуально з 

позиції прозорості ринку та організації вільного доступу до біржової інформації 

Недосконалість 

 податкового  

стимулювання 

Відсутність пільг для інвесторів, подвійне оподаткування дивідендів, оподатку-

вання інвестиційних доходів, плата за реєстрацію цінних паперів, ліцензійні пла-

тежі тощо стримують розвиток фондового ринку України 

Непрозорість ринку 

 

Інформація щодо біржової діяльності України є дуже обмеженою з позицій акту-

альності, повноти, доступності. Є питання й щодо її достовірності. Крім того, на 

ринку присутні дуже незначні обсяги біржової аналітики та іншого інформацій-

ного фону 

Відсутність біржової 

культури 

 

Фондовий ринок не розглядається домогосподарствами як інструмент розміщен-

ня заощаджень, у тому числі і через низький рівень інформованості населення 

щодо біржової діяльності 

Недостатня кількість 

професіоналів 

 

Обмежена кількість інвестиційних компаній і брокерів, аналітичних та консал-

тингових компаній перешкоджають формуванню адекватного ринку праці бір-

жових професіоналів 

* Складено автором на основі [3, с. 47; 4, с. 486; 9] 

 

Викладене вище свідчить про чималу кіль-

кість проблем, характерних для біржової діяль-

ності в Україні. Проте варто зазначити, що біль-

шість із них піддаються вирішенню шляхом роз-

витку біржової культури в країні, переорієнтації 

підприємств з ринку банківських продуктів на 

залучення фінансових ресурсів на фондовому 

ринку, залучення іноземних інституційних інвес-

торів, розширення асортименту біржових ін-

струментів. 

До заходів щодо реформування діяльності 

вітчизняних фондових бірж, на думку фахівців, 

слід віднести такі: 

– збільшення частки організованого рин-

ку. Забезпечити як нормативні, так і організацій-

ні умови для оформлення угод з купівлі/продажу 

цінних паперів саме у межах фондових бірж;  

– скорочення чисельності бірж. Станом 

на початок 2015 року в Україні діє 10 фондових 

бірж. При цьому, біржову діяльність в обсягах, 

що мають значення для економіки, проводять 

лише одиниці. Досвід розвинених країн підтвер-

джує штучність такої діяльності і свідчить, що 

для організації успішної біржової діяльності дос-

татньо незначної кількості бірж. Наприклад, у 

США, що є світовим лідером біржової діяльнос-

ті, нараховується 11 фондових бірж. У Великоб-

ританії кількість бірж є ще меншою – 5. У Шве-

ції, Швейцарії та Нідерландах взагалі функціонує 

лише по одній біржі; 

– залучення фінансових ресурсів. Слід 

активніше долучати до біржової діяльності кош-

ти домогосподарств та створити адекватні умови 

і відповідний інвестиційний клімат для забезпе-

чення діяльності іноземних інституційних інвес-

торів на фондовому ринку України; 

– забезпечення захисту прав інвесторів. 

Варто посилити можливості НКЦПФР щодо 

впливу на учасників біржової діяльності, а також 

створити систему захисту прав інвесторів; 

– підвищення капіталізації та ліквіднос-

ті. Створити умови та можливості для первинних 
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публічних розміщень акцій українських підпри-

ємств саме на українських фондових біржах; 

– підвищення рівня біржової культури. 

Провести заходи щодо підвищення фінансової 

грамотності населення. Популяризувати фондо-

вий ринок загалом через засоби реклами; 

– розвиток нових технологій біржової 

торгівлі. Активніше впроваджувати інформацій-

ні технології на базі Інтернету в біржову діяль-

ність в Україні, а саме розвивати Інтернет-

трейдинг [6, с. 137]. 

Варто зазначити, що частина перелічених 

заходів і на законодавчому, і на організаційно-

інституційному рівнях, наразі вже реалізується. 

Проте, все ще очікують на вирішення такі важ-

ливі проблеми, як запровадження нових інстру-

ментів на фондовому ринку, зосередження торгів 

цінними паперами на фондових біржах, консолі-

дація біржової системи, централізація депозита-

рної системи тощо. Загалом, на нашу думку, для 

успішної роботи фондового ринку в Україні не-

обхідно насамперед удосконалити законодавчо-

правову базу та підвищити рівень довіри до бір-

жової діяльності.  

Важливою умовою розвитку сучасного бі-

ржового фондового ринку України є забезпечен-

ня високого рівня ліквідності торгів через надан-

ня інвесторам максимально доступної кількості 

фінансових інструментів для диверсифікації на-

прямів інвестування. Це дозволить реалізувати 

різноманітні стратегії інвестування та поведінки 

на біржовому ринку. 

Напрямами, спрямованими на розширення 

кола фондових інструментів, є: 

– зниження вимог до фінансових показ-

ників, що обумовлюють допуск цінних паперів 

до процедури лістингу; 

– надання дозволу на включення цінних 

паперів до біржового реєстру біржі за наслідками 

їхнього обігу на інших фондових біржах, не ви-

магаючи регулярних торгів на цій біржі протягом 

найменше півроку за умови достатньої стартової 

ліквідності; 

– посилення вимог до інформаційної 

прозорості емітентів; 

– надання фінансових (податкових) при-

вілеїв емітентам цінних паперів у разі їхнього 

публічного обігу та проведення лістингу на фон-

довій біржі; 

– спрощення біржового обігу іноземних 

цінних паперів [1, с. 118; 5, с. 131]. 

Ефективне функціонування фондових бірж 

насамперед можливе за умови забезпечення про-

зорості біржових операцій. Вирішити цю про-

блему можна шляхом  розробки програмного 

забезпечення для опрацювання інформаційних 

даних, отриманих від емітентів; аналізу та сис-

тематизації інформації про ринок цінних паперів 

за напрямами її розповсюдження; розміщення 

інформаційних даних у мережі Інтернет та у спе-

ціальних друкованих виданнях тощо. Це дасть 

змогу систематизувати інформаційні дані про 

стан розвитку фондового ринку та забезпечить 

їхню доступність для всіх зацікавлених осіб. 

Перспективним заходом у контексті забез-

печення прозорості біржових операцій вважається 

також створення вільно доступного спеціального 

сайту в мережі Інтернет, на якому відображати-

меться інформація про динаміку біржової торгів-

лі, про економічну діяльність та фінансовий стан 

емітентів, про рівень цін цінних паперів тощо.  

Зважаючи на складну ситуацію у вітчизня-

ній  економіці, варто зауважити, що розвиток 

фондового ринку є необхідною умовою її зрос-

тання. У цьому аспекті основною проблемою є 

несистемний та різновекторний розвиток націо-

нального фондового ринку. Із метою впорядку-

вання цього процесу Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку розроблена 

програма, яка визначає основні напрями подаль-

шого реформування та суттєвої модернізації ри-

нку цінних паперів України на правовому, інсти-

туціональному та технологічному рівнях. Метою 

Програми розвитку фондового ринку України на 

2015-2017 роки «Європейський вибір — нові 

можливості для прогресу та зростання» є стиму-

лювання притоку інвестицій в економіку України 

через інтеграцію вітчизняного фондового ринку 

у світові ринки капіталу та запровадження кра-

щих світових стандартів.  

Відповідно до мети зазначеної Програми 

на період до 2017 року основними цілями розви-

тку фондового ринку є: 

– розвиток корпоративної реформи, під-

вищення ефективності регулювання емітентів, 

розширення інструментарію на фондовому рин-

ку; 

– стимулювання інвестицій та розвитку 

інституційних інвесторів; 

– забезпечення надійного і ефективного 

функціонування ринкової інфраструктури та фі-

нансових посередників; 

– забезпечення функціонування єдиної 

державної політики.  

Що стосується першої цілі, то завдання-

ми, які забезпечать її досягнення, мають стати: 

підвищення  довіри  до ринку  акціонерного ка-

піталу, вдосконалення регулювання ринку  бор-

гових інструментів, пожвавлення ринку дерива-

тивів та розвиток інших інструментів фондово-

го ринку.  

З метою підвищення довіри до ринку акці-

онерного капіталу пропонується вжити низку 

заходів, спрямованих на очищення ринку від ак-

ціонерних компаній,  для яких публічний статус 

є обтяжливим. Зокрема, вирішити проблему нее-

фективних власників,  так званих «сплячих акці-

онерів». Також необхідним є стимулювання доб-

ровільного отримання та поновлення рейтинго-

вих оцінок емітентами цінних паперів. 
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Задля вдосконалення регулювання ринку 

боргових інструментів, пропонується вжити 

комплексні заходи, спрямовані на  захист  прав 

власників корпоративних боргових  цінних  па-

перів  та розширення лінійки таких інструмен-

тів.  Зокрема, такими заходами може стати ство-

рення умов для здійснення НКЦПФР превентив-

них заходів щодо недопущення шахрайства  на 

ринку корпоративних облігацій, диференціюван-

ня підходів до регулювання порядку випуску 

корпоративних облігацій у залежності від актив-

ності емісійної діяльності компанії, запрова-

дження механізму випуску біржових облігацій 

тощо. 

З метою пожвавлення ринку деривативів 

пропонується здійснити заходи, спрямовані на 

популяризацію використання цього інструменту, 

а саме створити умови для поширення викорис-

тання деривативів та запровадити механізм їх 

використання для хеджування ризиків.  

Розвиток інших інструментів фондового 

ринку необхідно забезпечити через розвиток іно-

земних цінних паперів. З цією метою доцільно 

ввести поняття іноземних цінних паперів у віт-

чизняне законодавство, вжити заходів щодо ска-

сування перешкод для здійснення на території 

України операцій з такими цінними паперами, 

сприяти лібералізації валютного контролю опе-

рацій із ними, зокрема пов’язаних з виплатою 

доходу, погашенням, викупом іноземних цінних 

паперів.  

Досягнення цілей стимулювання інвести-

цій та розвитку інституційних інвесторів спря-

моване на підвищення якості інструментів фон-

дового ринку шляхом розвитку законодавства 

про похідні цінні папери, його вдосконалення у 

сфері інноваційної діяльності шляхом наближен-

ня її до ринку цінних паперів, удосконалення 

системи недержавного пенсійного забезпечення 

тощо. Розширити права інвесторів щодо викори-

стання інвестицій та інформаційну прозорість 

планується шляхом врегулювання операцій кре-

дитування під заставу цінних паперів та операцій 

щодо надання їх у позику. 

З метою оптимізації системи оподаткуван-

ня операцій на фондовому ринку необхідно: 

– зменшити податкове навантаження на 

операції з цінними паперами, у т.ч. шляхом оп-

тимізації податкових функцій учасників ринку; 

– переглянути принципи оподаткування 

інвестиційного прибутку та його ролі у збіль-

шенні витрат інвестора; 

– удосконалити оподаткування діяльнос-

ті з адміністрування пенсійних фондів та з пере-

казу коштів небанківських фінансових установ, 

комісійних доходів фондових бірж, депозитаріїв 

на зразок підходів до оподаткування доходів ко-

мерційних банків; 

– розробити заходи щодо податкового 

стимулювання довгострокових інвестицій; 

– забезпечити однотипність систем опо-

даткування операцій з фінансовими інструмен-

тами; 

– зменшити податкове навантаження на 

операції іноземного інвестування. 

Важливим питанням є залучення фізичних 

осіб до здійснення операцій на ринку цінних па-

перів. Тому, задля підвищення фінансової грамо-

тності та зацікавленості роздрібних інвесторів, 

необхідно: 

– затвердити програму підвищення фі-

нансової грамотності; 

– створити ефективний механізм взаємо-

дії між приватним інвестором та НКЦПФР; 

– забезпечити розповсюдження знань 

про фондовий ринок; 

– передбачити механізми убезпечення 

втрат капіталу роздрібних некваліфікованих іно-

земних інвесторів. 

Стосовно власне роботи фондових бірж, то 

з метою удосконалення їхнього функціонування 

та регулювання у Програмі розвитку фондового 

ринку України на 2015-2017 роки пропонується:  

– врегулювати механізми щодо розмі-

щення  цінних паперів публічних акціонерних 

товариств на фондових біржах; 

– вдосконалити вимоги, що обумовлю-

ють перебування цінних паперів у лістингу; 

– запровадити заходи нагляду за діяльні-

стю усіх фондових бірж з метою усунення будь-

яких дестабілізуючих факторів, які можуть галь-

мувати ефективне функціонування ринків та 

створення справжньої ринкової ціни; 

– усунути адміністративні бар’єри дос-

тупу учасників фондового ринку до певних фі-

нансових інструментів та лібералізувати регуля-

тивні вимоги з метою забезпечення залучення 

широкого кола дрібних інвесторів; 

– створити передумови поступової 

централізації національного біржового ринку, 

централізації ліквідності, переходу конкуренції в 

біржовому сегменті з локального рівня на міжде-

ржавний. 

Удосконалення функціонування та регу-

лювання діяльності торговців цінними паперами 

запропоновано реалізувати шляхом запрова-

дження у практику обов’язкового розкриття тор-

говцем цінними паперами необхідної інформації 

для всебічного та повного розуміння клієнтом 

можливих ризиків стосовно  послуги, яку надає 

брокер, а також створення регуляторної бази дія-

льності маркет-мейкерів. 

З метою удосконалення системи державно-

го нагляду та контролю на фондовому ринку не-

обхідно: 

– підвищити стандарти протидії зловжи-

ванням з використанням інсайдерської інформа-

ції; 

– запровадити нові підходи до боротьби 

з маніпулюванням; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001120-08&fpage=3&text=%F0%E8%ED%EE%EA+%F6%B3%ED%ED%E8%F5%20%5Cl%20w2_4#w2_4
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– наділити регулятора повноваженнями 

на проведення розслідування правопорушень на 

ринку цінних паперів шляхом розширення прав 

при збиранні і дослідженні доказів; 

– вдосконалити законодавчу базу щодо 

повноважень регулятора з метою диференціації 

та розширення чинного переліку можливих сан-

кцій з метою забезпечення належної реалізації 

режиму регулювання. 

Оцінивши ситуацію на біржовому фондо-

вому ринку, можна виділити основні чинники, 

які зумовлюють невисокий ступінь розвитку ор-

ганізаторів торгівлі в Україні: 

– відсутність достовірної та повної інфо-

рмації про рівень капіталізації основних 

суб’єктів ринку; 

– наявність високого ступеня ризику 

щодо використання накопиченого капіталу в ре-

альному секторі економіки, що обумовлено зна-

чною волатильністю і залежністю від зовнішніх 

фінансових ресурсів фінансового ринку; 

– обмеженість фінансових інструментів, які 

використовуються фінансовими посередниками; 

– значний ступінь монополізації ринку, 

що перешкоджає формуванню масового та лікві-

дного фондового ринку; 

– низький рівень інформованості та осві-

ченості населення з питань функціонування фон-

дового ринку. Це призводить до низької актив-

ності фізичних осіб на фондовій біржі всупереч 

тому, що у розвинених країнах вони є одними з 

головних інвесторів; 

– високий ступінь тіньової економічної 

діяльності і політичного втручання; 

– невпорядкованість розвитку фондового 

ринку України в частині відсутності єдиного на-

лагодженого механізму діяльності фондових бірж 

та об’єднаного біржового простору [8, с. 70]. 

У цьому контексті вартим уваги є запрова-

дження європейських стандартів пруденційного 

та консолідованого нагляду. Вони мають на меті 

імплементацію в українське законодавство вимог 

Європейського Союзу щодо достатності капіталу 

професійних учасників фондового ринку.  

У результаті реалізації заходів Програми 

розвитку фондового ринку на 2015-2017 роки 

передбачається підвищення ролі ринку цінних 

паперів у процесах перерозподілу фінансових 

ресурсів, їхньої акумуляції для вирішення пріо-

ритетних державних завдань, зміцнення фінан-

сового стану організацій та розширення їхніх 

інвестиційних можливостей; створення цілісної 

та ефективної системи ринку цінних паперів та 

фінансових інститутів; стале зростання капіталі-

зації ринку цінних паперів та розширення прак-

тики залучення інвестицій з використанням ін-

струментів ринку цінних паперів. 

Серед очікуваних змін виділено такі: 

– підвищення рівня показника капіталі-

зації лістингових компаній України, та, відповід-

но, посідання Україною 30-го місця замість 59-го 

зі 109 країн; 

– поліпшення позицій України у рейтин-

гу Світового банку та переміщення з 61-го на 30-

те місце зі 107 країн за показником обсягу торгів. 

Відповідно очікується зростання показника від-

ношення обсягу торгів до ВВП та переміщення 

України з 62-го на 30-те місце зі 107 країн; 

– підвищення індексу фондового ринку 

S&P, що передбачатиме зайняття Україною 40-го 

місця із 82 країн замість 76-го місця у 2013 році; 

– зростання показника індексу рівня за-

хисту інвесторів, що дозволить Україні переміс-

титися у Рейтингу Doing Business («Ведення біз-

несу») з 128-го на 70-те місце із 189 країн; 

– повне та широке впровадження не ме-

нше 20-ти із 37-ми Принципів та цілей регулю-

вання ринку цінних паперів Міжнародної органі-

зації комісій з цінних паперів (IOSCO) [7]. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Діяльність ринку цінних паперів є важ-

ливою складовою фінансово-економічної систе-

ми держави. Проте, дослідження продемонстру-

вало, що рівень розвитку вітчизняних фондових 

бірж наразі є незадовільним. Це проявляється у 

низці проблем, серед яких: низький рівень лікві-

дності, недостатня капіталізація ринку, наявність 

проблем захисту прав акціонерів та інвесторів, 

недосконалість нормативного регулювання та 

податкового стимулювання, непрозорість ринку, 

відсутність біржової культури, недостатня кіль-

кість професіоналів. Незважаючи на це, існує 

потужний потенціал розвитку українського рин-

ку цінних паперів та фондових бірж.  

Вирішити вищезазначені проблеми можли-

во за умови адекватного державного регулювання, 

результатом якого повинен стати розвиток біржо-

вої культури в країні, переорієнтація підприємств 

з ринку банківських продуктів на залучення фі-

нансових ресурсів на фондовому ринку, залучення 

іноземних інституційних інвесторів, розширення 

асортименту біржових інструментів, розвиток но-

вих технологій біржової торгівлі тощо. 

Без становлення ефективного біржового 

ринку цінних паперів в Україні, розраховувати 

на стрімкий економічний розвиток не варто. 

Внутрішніх ресурсів для економічного розвитку 

наразі недостатньо, а для іноземних інвесторів 

діяльність фондових бірж є своєрідним (інтегро-

ваним, консолідованим) показником якості еко-

номічних трансформацій.  

Впорядковане та систематичне удоскона-

лення ринку цінних паперів здатна забезпечити 

реалізація Програми розвитку фондового ринку 

України на 2015–2017 роки. Досягнення цілей 

Програми дозволить підвищити роль фондового 

ринку та біржової діяльності у процесах пере-

розподілу фінансових ресурсів з метою їхньої 

мобілізації для вирішення пріоритетних держав-

них завдань. 
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ПРОБЛЕМА ВІДТОКУ ДЕПОЗИТІВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 
У статті досліджено динаміку депозитного ринку в умовах суспільно-політичного напруження. Пока-

зана роль депозитної політики в забезпеченні ефективності банківської діяльності. Проаналізовано динаміку 

відтоку валютних і гривневих депозитів. Досліджено проблеми відтоку депозитів та визначено основні шляхи 

удосконалення депозитної політики та підвищення довіри до банківської системи. 

Ключові слова: депозити, депозитний ринок, банківська криза, комерційний банк, банківська система, 

відтік депозитів. 

 

Постановка проблеми у загальному виг-

ляді. Українська економіка у 2014 році  увійшла 

в стан критичного загострення системних ризи-

ків, в якому безпрецедентно поєднались політич-

на, фінансово-економічна та банківські кризи. До 

системних проблем монетарного, валютного і 

банківського регулювання та накопиченими у 

попередні роки макроекономічними дисбаланса-

ми додались фактори російської військової агре-

сії на  сході України, несприятлива зовнішня 

кон’юнктура, що разом призвели до критичних 

кризових наслідків.  Незважаючи на те, що дії 

Національного банку України у цей складний 

період були радикальними і системними, цілком 

відповідаючі викликам важкої кризи, банківська 

система втратила третину депозитів.  

На тлі різкої та тривалої девальвації націо-

нальної валюти, яка спровокувала вибухове зро-

стання диспропорцій балансів комерційних бан-

ків, їх декапіталізацію та вихід валютних та кре-

дитних ризиків за критичні межі, прискорився 

відтік депозитів з банківської системи та багато 

банків зіткнулися з кризою ліквідності [1]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх 

років. Дослідженню багатопланових проблем 

формування і розвитку депозитного ринку Укра-

їни присвячені праці таких провідних вітчизня-

них вчених-економістів, як: О.М. Бартош, 

О.І. Береяславська, О.П. Заруцька, Р.В. Корни-

люк, А.В. Корнилюк, В.А. Овсяник , О.М. Рац, 

Ю.С. Тисячна та інших [2–6]. 

Виокремлення невирішених раніше час-

тин загальної проблеми. Високо оцінюючи на-

укові здобутки та накопичений практичний дос-

від щодо розвитку депозитного сектору в Украї-

ні, проблем формування депозитів у структурі 

ресурсної бази та ефективності управління зо-

бов’язаннями банку, існує потреба аналізу депо-

зитного ринку в умовах кризових явищ в еконо-

міці України. 
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статті є дослідження сучасних тенденцій депози-

тного ринку і проблем відтоку депозитів в умо-

вах кризових явищ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українська банківська система, що продовжує пе-

реживати глибоку кризу, характеризується значним 

відтоком депозитних коштів, які є головним драй-

вером зростання економіки. Це явище обмежує 

можливості для функціонування економічної сис-

теми, що є важливим для України в умовах полі-

тичних та соціальних заворушень. Відтік депозитів 

крім економічного, має і соціальний аспект – втра-

ту довіри населення – основного кредитора банків 

України, до вітчизняної банківської системи. Відтік 

депозитів фізичних осіб із банків завдає величезної 

шкоди економічній системі України. Відновлення 

балансу довіри і нормалізації ситуації вимагає ве-

ликих зусиль комерційних банків і національного 

регулятора [7]. 

Різка та тривала девальвація призвела до 

розгортання девальваційно-інфляційної спіралі. 

Річна інфляція у травні 2015 року сягнула 58,4%, 

а падіння ВВП у першому кварталі – 17,6%.  Ба-

нківська система зазнала значних втрат: за непо-

вних півтора року (з початку 2014 р. до кінця 

травня 2015 р.) обсяг депозитів у національній 

валюті скоротився на 74,2 млрд грн (18%), в іно-

земній – на 14,8 млрд дол. (48%), водночас зали-

шки за кредитами в гривні зменшились на  

97,7 млрд грн (16%), в іноземній валюті – на  

11,2 млрд дол. (29%). Більше 50 банків визнано 

неплатоспроможними, значна частина з яких пе-

ребуває у процесі ліквідації. Це створює надзви-

чайні проблеми для банків, їх клієнтів, держав-

них фінансів та реального сектору економіки [8]. 

2014 рік характеризується найбільшим в 

історії банківської системи України відтоком 

депозитів населення. В таблиці 1 наведений рей-

тинг комерційних банків за відтоком валютних і 

гривневих депозитів фізичних осіб у 2014 році за 

першою групою. Слід зазначити, що велика кон-

центрація банківських операцій у найбільших 

банках приводить до переважного зосередження 

активних і пасивних залишків зведеного балансу 
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у першій масштабній групі. На першу групу 

припадає 64,31% сукупних активів системи і  

66,9 % залучених вкладів домогосподарств [8].  

Динаміка валютних вкладів населення є 

основним показником недовіри вкладників до 

комерційних банків. Під час девальвації вклад-

ники переважно намагаються зняти гривневі за-

ощадження з метою конвертування їх  у валюту 

та захистити таким чином від знецінення націо-

нальної грошової одиниці. Тому ситуація з грив-

невими вкладами є менш показовою. Але скоро-

чення депозитного портфелю є не лише індика-

тором довіри/недовіри вкладників до спромож-

ності банків своєчасно виконати свої зо-

бов’язання. В 2014 році стало актуальним питан-

ня лояльності/нелояльності до банківських уста-

нов через суспільно-політичну призму, внаслідок 

чого під основним ударом опинилися ВТБ Банк, 

Сбербанк Росії і «Промінвестбанк» («дочки» ро-

сійських банків з держкапіталом). Також про-

стежується скорочення обсягу валютних вкладів 

у дочірніх банків західних фінансових груп 

(Райффайзен Банк Аваль, ПАТ «Укрсоцбанк», 

Укрсиббанк, ОТП Банк). До вищезазначених ба-

нківських установ могло бути більше довіри з 

точки зору їх здатності виконувати зобов’язання 

завдяки потенційній підтримці материнських 

структур. 

У кризовому становищі опинилися банки з 

вітчизняним капіталом (з І групи це, у першу 

чергу, «Дельта Банк» і банк «Надра», дещо мен-

ше це стосується ПУМБ, «Фінанси та Кредит»). 

Причому зазначимо, що відтік вкладів у банках 

«Надра» та «Дельта» міг бути ще інтенсивнішим, 

якби ці банківські установи мали можливість 

активніше повертати гроші вкладникам. 

 
Таблиця 1 

Рейтинг банків за відтоком валютних і гривневих депозитів фізичних осіб  у 2014 році* 

Банки 

Відтік валютних депозитів 

Банки 

Відтік гривневих депозитів 

0
1

.0
1

.2
0
1

5
 

0
1

.0
1

.2
0
1

4
 Динаміка за 2014 

рік 

0
1

.0
1

.2
0
1

5
 

0
1

.0
1

.2
0
1

4
 Динаміка за 

2014 рік 

тис. 

дол. 
% 

тис. 

грн. 
% 

Група І     Група І     

ВТБ Банк 149774 421560 -271786 -64,5 ВТБ Банк 1549134 3694184 -

2145050 

-58,1 

Сбербанк Росії 576600 1298671 -722071 -55,6 Сбербанк Росії 1560482 3581143 -

2020661 

-56,4 

Надра 245853 497599 -251746 -50,6 Надра 1732284 2563720 -831436 -32,4 

Укрсібанк 321196 544499 -223303 -41,0 Дельтабанк 10981588 15197148 -

4215560 

-27,7 

Дельтабанк 824444 1368988 -544544 -39,8 Промінвестбанк 3645389 4895340 -

1249951 

-25,5 

Приватбанк 3589014 5746350 -

2157336 

-37,5 Райфайзен Банк 

Аваль 

8141237 10128158 -

1986921 

-19,6 

Промінвестбанк 252510 401778 -149268 -37,2 Укрсібанк 3911289 4811988 -900699 -18,7 

Укрсоцбанк 421423 656240 -234817 -35,8 Приватбанк 51147461 60798294 -

9650833 

-15,9 

Альфа-банк 391385 594259 -202874 -34,1 Укрсоцбанк 5665220 6706626 -

1041406 

-15,5 

ПУМБ 492878 739770 -246892 -33,4 ПУМБ 4610695 5253716 -643021 -12,2 

Укргазбанк 246731 368241 -121510 -33,0 Банк Фінанси 

та кредит 

6148492 6790400 -641908 -9,5 

Райфайзен Банк 

Аваль 

384914 563761 -178847 -31,7 Ощадбанк 26124521 28736980 -

2612459 

-9,1 

Ощадбанк 664061 899901 -235840 -26,2 Альфа-банк 4348044 4509992 -161948 -3,6 

ОТБ Банк 301324 408010 -106686 -26,1 Укрексімбанк 7968165 7852155 116010 1,5 

Укрексімбанк 882096 1178234 -296138 -25,1 Укргазбанк 2971640 2768539 203101 7,3 

Банк Фінанси 

та кредит 

577397 643483 -66086 -10,3 ОТБ Банк 2975573 2150544 825029 38,4 

* Cкладено автором на підставі [8] 

Соціально-політична криза вплинула і на 

державні банківські установи, такі, як  «Укрексі-

мбанк» та «Ощадбанк», а також «Укргазбанк». 

Власне, зі статистики НБУ випливає, що за під-

сумками 2014 року жодний з 35 найбільших бан-

ків не уникнув відтоку валютних депозитів фізи-

чних осіб.  

Найбільші втрати у відсотковому вимірі 

серед комерційних банків з І групи понесли ВТБ 

Банк, Сбербанк Росії, банк «Надра», Укрсіббанк, 

Дельта Банку. Щодо гривневих вкладів населен-

ня, то найбільш відповідний портфель у відсот-

ковому вимірі скоротився у ВТБ Банку, Сберба-

нку Росії, банку «Надра», «Дельта Банку», 
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«Промінвестбанку». За даними НБУ, обсяг валю-

тних вкладів фізосіб у всій банківській системі за 

2014 рік скоротився на 40,3%, а гривневих –  

на 23%. 

Більш точна характеристика втрат у депо-

зитній системі може бути отримана з погляду на 

депозити в національній та іноземній валютах 

(рис.1).

 

 

 

Рис.1. Динаміка депозитів у національній та іноземній валюті, 2009–2014 рр., млн грн* 

* Cкладено автором на підставі [8] 

 

Для порівняння кризових процесів в Укра-

їні у 2008-2009 рр. і 2013-2014 рр. автором дослі-

джено, що у період вересня 2008 р. – вересня 

2009 р. населення вивело депозитів у національ-

ній валюті – 35 млрд грн, в іноземній (у доларо-

вому еквіваленті) – $3 млрд, а у І півріччі 2014 р. 

(кризи 2013-2014 рр.) – 40 млрд грн і $6 млрд 

відповідно. 

З даними проведеного дослідження зрозу-

міло, що за умов збереження високих девальва-

ційних ризиків (нагадаємо – в серпні 2014 р. гри-

вня відновила прискорену девальвацію) не може 

йтися про повернення валютних депозитів у бан-

ківську систему України, а гривневі заощаджен-

ня населення намагатиметься перевести в готів-

кову іноземну валюту. Населення в умовах вій-

ськово-політичної невизначеності, дефолтів бан-

ків та девальвації національної валюти піддалося 

паніці. Ініціативи НБУ з регулювання валютного 

ринку та надання ліквідності допомогли лиш ча-

стково, хоча запобігли системному краху банків-

ської системи України. 

Отже аналіз обсягу депозитів показав, що 

в 2014 році їх обсяг скорочується, це, як вже бу-

ло зазначено, пов’язано з умовами сформованого 

напруженого становища, що призвело до зни-

ження довіри населення до банків, а також наяв-

ністю значних коштів у тіні та в іноземній валю-

ті. З метою удосконалення депозитної політики 

та підвищення довіри до банківської системи 

необхідно:  

- стабілізувати та поліпшити економічну 

й політичну ситуацію в країні;  

- ефективно використовувати можливос-

ті держави щодо рекапіталізації проблемних ба-

нків; 

- підсилити стимулювання стабільного і 

тривалого зберігання заощаджень, а також бан-

кам важливо брати до уваги зростання і дифере-

нціацію доходів населення;  

- підвищувати якість обслуговування 

клієнтів і виходити на ринок з більш гнучкими 

депозитними продуктами;  

- в умовах інфляції необхідно індексува-

ти кошти на банківських депозитах та стабілізу-

вати курс національної грошової одиниці Украї-

ни;  

- запроваджувати жорсткі санкції до бан-

ків, що здійснюють неповернення депозитів і 

затримку платежів клієнтів;  

- застосовувати нові маркетингові заходи 

у формуванні депозитної політики банків;  

- розробляти ефективні види мотивації, 

збуту та цінової політики з метою активізації 

процесів залучення грошових коштів фізичних 

осіб на банківські депозити тощо [9, с. 24].  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. За останні 5 років Україна вдруге намага-
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ється побороти кризовий шок. Кожен з шоків мав 

свої особливості, в основі кожного лежали свої 

чинники і складові. Водночас, спільність розгор-

тання кризових процесів в Україні у 2008-2009рр. і 

2013-2014 рр. вказує на те, що результати і наслід-

ки двох кризових процесів ймовірно також можуть 

виявитися близькими. Зниження довіри до націо-

нальної валюти та банківської системи спровоку-

вало відтік вкладів, який за підсумками 2014 року 

досяг 126 млрд грн або близько 29% депозитів фі-

зичних осіб, що у десятки разів перевищує показ-

ник кризового 2009 року, а в окремих банках вкла-

дники вилучили до 50% депозитів. У такому випа-

дку сьогодні Україна, щоб не допустити чергового 

кризового шоку вірогідно може використати анти-

кризові заходи і заходи з економічного відновлен-

ня, які належним чином не були враховані та задія-

ні в посткризовий період 2010-2012 рр.    

Перспективами подальших досліджень у 

цьому напрямі повинні бути питання розробки 

моделей депозитного ринку, попереджуючих 

індикаторів кризи ліквідності банку. 
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СТРАХОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТІЙКОСТІ 

 
У статті досліджено проблеми, пов’язані з формуванням страхового механізму забезпечення корпора-

тивної стійкості. Доведено, що основи його побудови не коректно ототожнювати з принципами сталого 

страхування. Обґрунтовано визначення страхового механізму забезпечення корпоративної стійкості, охарак-

теризовано його форми, методи, інструменти та важелі. Проаналізовано вплив страхування на корпоратив-

ний розвиток в екологічному та соціальному вимірах, за сучасних умов в Україні. Визначено структуру страхо-

вого механізму корпоративного сталого розвитку, а також фактори, від яких залежить результативність 

його формування та функціонування.  

Ключові слова: принципи сталого страхування, страховий механізм, сталий розвиток, корпоративна 

стійкість, екологічне страхування,альтернативний трансфер ризику. 

 
Постановка проблеми. Цілі європейської 

інтеграції України можуть бути досягнуті лише 

на основі якісно нового рівня корпоративних 

екологічних і соціальних стандартів. Він переду-

сім визначається ступенем зрілості системи фі-

нансових механізмів сталого розвитку (забезпе-

чення корпоративної стійкості). В її структурі 

важливе місце посідає страхування. Реалізація 

задачі створення страхового механізму забезпе-

чення корпоративної стійкості потребує відпові-

дного теоретичного підґрунтя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Страхування в контексті сталого розвитку сього-

дні  розглядається переважно або через призму 

реалізації принципів сталого страхування 

(Principles for Sustainable Insurance, скорочено 

PSI), що розроблені у рамках  фінансової ініціа-

тиви ООН [1], або ототожнюється з суто екологі-

чним страхуванням. В останніх публікаціях, які 

торкаються цієї теми, висвітлюються питання  

тарифної політики страховиків [2],  удоскона-

лення методів альтернативного трансферу ризи-

ку (alternative risk transfer або скорочено ART) 

[3], використання аналізу комплексних адаптив-

них систем для перетворення страхування в ефе-

ктивний інструмент управління кліматичним 

ризиком [4], аналізуються інституціональні фак-

тори запровадження екологічного страхування 

[5], наслідки посилення вимог законодавства у 

царині охорони довкілля в країнах ЄС [6] тощо. 

Проте, понятійний апарат страхового механізму 

забезпечення корпоративної стійкості, як цілісної 

системи, та методологія його формування досі не 

розроблені й потребують подальших наукових 

досліджень.  

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є обґрунтування авторського бачення що-

до  поняття  і  структури  страхового  механізму 
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корпоративного сталого розвитку, а також фак-

торів, необхідних для його створення та функці-

онування. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Страховий механізм корпоративної стійкості 

не коректно ототожнювати із сталим страхуван-

ням. Він, як складова цілісної системи фінансо-

вих механізмів, має за мету забезпечення балансу 

стратегічного корпоративного розвитку в еконо-

мічному, екологічному і соціальному вимірах. У 

принципах сталого страхування не згадується 

поняття збалансованості показників, а також  

економічний вимір. Натомість привертається 

увага до управлінських аспектів діяльності стра-

ховика, тобто регулювання, розкриття інформа-

ції, етики і принципів і узгодження інтересів  

[7, с. 12]. Ці питання належать до сфери внутрі-

шнього економічного механізму страхової ком-

панії.  

Цільові орієнтири страхового механізму 

корпоративного сталого розвитку та сталого 

страхування в екологічному вимірі повністю збі-

гаються. Соціальна складова сталого страхуван-

ня виходить за межі відповідного виміру корпо-

ративної стійкості, адже вона переважно охоп-

лює проблематику, не пов’язану безпосередньо з 

виробничо-господарською діяльністю підпри-

ємств. Зокрема, це доступ до страхування осіб з 

низькими доходами, запобігання пандемії тяж-

ких захворювань, боротьба зі злочинністю, теро-

ризмом і торгівлею зброєю, зменшення уразли-

вості місцевих громад до природних і штучних 

катастроф, пенсійне забезпечення, безпечне хар-

чування  [7, с. 77]. Практично соціального виміру 

корпоративного сталого розвитку стосуються 

лише питання дитячої та примусової праці в лан-

цюжках постачання, нанотехнологічних ризиків і 

безпеки праці. Разом з тим, поза межами задек-

ларованих соціальних аспектів сталого страху-

вання поки що залишається цільове інвестування 

коштів страхових фондів у цінні папери лідерів 

соціально-відповідального бізнесу. Із загальної 

проблематики сталого страхування не виокрем-
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люється питання добровільного соціального й 

пенсійного страхування працівників за рахунок 

коштів роботодавців. Утім, це є важливою скла-

довою страхового механізму забезпечення кор-

поративної стійкості, що стимулює сталий роз-

виток у соціальному вимірі. Емпіричні дослі-

дження доводять, що пенсійні фонди за певних 

умов приймають інвестиційні рішення, беручи до 

уваги соціальні та екологічні показники підпри-

ємств – об’єктів інвестування [8, с. 235-236; 9, с. 

279- 280]. У цьому проявляється синергетичний 

ефект страхового та інвестиційного механізмів 

корпоративного сталого розвитку. 

З огляду на викладене вище, можна конс-

татувати, що страховий механізм забезпечення 

корпоративної стійкості на відміну від сталого 

страхування являє собою динамічну складову 

системи фінансових механізмів, яка забезпечує 

збалансований корпоративний розвиток в еконо-

мічному, екологічному і соціальному вимірах 

шляхом застосування оптимальної комбінації 

форм, видів, методів, інструментів та важелів 

страхування. Згідно з Законом України «Про 

страхування» розрізняють дві його форми – доб-

ровільну та обов’язкову, які, у свою чергу, розді-

ляються на види (страхування майна, відповіда-

льність перед третіми особами тощо). Методи 

страхування традиційно класифікують за озна-

кою розподілу відповідальності між страховика-

ми і страхувальником (методи повного, частко-

вого, пропорційного та непропорційного страху-

вання). Основними інструментами впливу стра-

хового механізму є страховий договір, страхові 

суми, виплати, відшкодування і франшиза, а ва-

желями – страхові тарифи та інші чинники  ви-

значення вартості страхових внесків і виплат.  

Існуючі в Україні системи загальноо-

бов’язкового державного соціального та пенсій-

ного страхування не є концептуальною ознакою 

правової основи сталого розвитку, позаяк вони 

притаманні концепції неокласичної економіки 

(бізнес – центризму). Обов’язкове страхування 

екологічних ризиків чинним законодавством пе-

редбачене лише для об’єктів, господарська дія-

льність на яких може призвести до аварій еколо-

гічного та санітарно-епідеміологічного характе-

ру, а також для найбільш небезпечних видів еко-

номічної діяльності. На соціальний вимір корпо-

ративного сталого розвитку страхові послуги із 

наведеного вище переліку впливають опосеред-

ковано, через вельми обмежений механізм забез-

печення компенсації ймовірної шкоди місцевим 

громадам і окремим категоріям працівників. Ста-

тистичні дані Національної комісії, яка здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансо-

вих послуг (Нацкомфінпослуг) свідчать про те, 

що частка зазначених видів страхування в зага-

льній сумі премій і виплат за обов’язковим стра-

хуванням, не є суттєвою. Найбільші значення 

цих показників протягом 2010–2013 років, були 

характерні для страхування цивільної відповіда-

льності оператора ядерної установки та не пере-

вищували відповідно 3 % та 0,3% [10]. Лише за 

цим видом страхування спостерігалась і певна 

позитивна динаміка сум страхових премій. 

Одержання конкурентних переваг у кор-

поративному сталому розвитку через викорис-

тання такого інструменту, як страхування, немо-

жливе лише у рамках його обов’язкової форми. 

Чинне законодавство України містить перелік, 

характеристики та  класифікаційні ознаки основ-

них видів добровільного страхування [11], але не 

встановлює заборону на вибір інших. Аналізую-

чи цей перелік на предмет його відповідності 

цілям збалансованого корпоративного розвитку в 

соціальному та екологічному вимірах можна 

зробити такі висновки.  

По – перше,  механізм добровільного стра-

хування відкриває перспективи для підвищення 

корпоративних соціальних стандартів і перетво-

рення їх на конкурентний фактор. Йдеться про 

запровадження медичного та інших видів соціа-

льного страхування працівників за рахунок кош-

тів підприємств. Проте, реалізація цих перспек-

тив потребує, зазвичай, формування якісно ново-

го інституціонального середовища. 

По – друге, укладання договорів доброві-

льного страхування від вогневих ризиків та ри-

зиків стихійних явищ підприємствами, які не 

належать до категорії об’єктів підвищеної небез-

пеки, сприятиме підвищенню корпоративних 

екологічних стандартів. Аналогічний висновок 

можна зробити стосовно використання полісів 

добровільного страхування відповідальності вла-

сників водного транспорту (включаючи відпові-

дальність перевізника), які максимально врахо-

вують ризики можливої шкоди довкіллю і перед-

бачають відповідну її компенсацію в разі настан-

ня страхової події. 

По – третє, законодавство не містить хара-

ктеристик і класифікаційних ознак екологічного 

страхування. Пояснювати це тим фактом, що 

Закон України «Про екологічне страхування», 

попри довготривалу фахову дискусію, досі не 

прийнято, не зовсім вірно, адже існують 

об’єктивні причини. Рівень екологічності вітчиз-

няної економіки є конче низьким, що обумовлює 

настільки високі страхові ризики, премії та ви-

плати, за яких укладання відповідних страхових 

договорів визнається, здебільшого, недоцільним, 

особливо з огляду на існуюче інституціональне 

середовище, що уможливлює ухилення від вимог 

чинного природоохоронного законодавства. 

Втім, поліси екологічного страхування не забо-

ронені і пропонуються окремими страховиками. 

Нарешті, певні можливості для страхуван-

ня екологічних небезпек надає добровільне стра-

хування відповідальності перед третіми особами, 

іншої, ніж відповідальність власників наземного, 

повітряного та водного транспорту. Компенсація 
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нанесення шкоди об’єктам навколишнього сере-

довища жодним чином не суперечить класифіка-

ційним ознакам цього виду страхування. Деякі 

українські страховики беруть на себе таке зо-

бов’язання за договорами страхування відповіда-

льності перед третіми особами. Серед них Наці-

ональна акціонерна страхова компанія «Оранта», 

Українська страхова група, ПрАТ «Європейсь-

кий Страховий Союз», «Альфа Страхування». 

За умови врахування небезпек низьких 

екологічних і соціальних корпоративних станда-

ртів у методиці визначення тарифів  страхування 

фінансових ризиків, цей вид фінансових послуг 

також може вважатися структурним елементом 

механізму сталого розвитку. Аварійні викиди 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря та 

скиди у водні об’єкти, так само як і гострі трудо-

ві конфлікти на підприємстві, з високою ймовір-

ністю призводять до перерв їхньої  господарської 

діяльності та непередбачуваних фінансових ви-

трат, тобто до реалізації класифікаційних ризиків 

такого виду страхування.  Проте, актуальність 

указаного методичного підходу залежить від си-

ли впливу корпоративних екологічних і соціаль-

них стандартів на фінансові результати підпри-

ємств, яка, в свою чергу, визначається комплек-

сом інституціональних факторів. Проблематика 

визначення тарифів має важливе значення, безу-

мовно не лише для страхування фінансових ри-

зиків. Навіть у екологічному страхуванні тарифи 

нерідко формуються на основі усереднених галу-

зевих ризиків. Критикуючи такий підхід, 

І.А. Сааджан справедливо стверджує, що нехту-

вання індивідуальними ризиками підприємств 

позбавляє страхування стимулюючої функції, та  

вказує на необхідність урахування інформації 

щодо викидів і скидів забруднюючих речовин, 

стану очисних споруд, історії аварійних ситуа-

цій, дотримання техніки безпеки та іншої специ-

фіки функціонування конкретного суб’єкта гос-

подарювання [2, с.242]. З огляду на сучасний 

досвід страхування в скандинавських країнах, до 

інформації, яка є суттєвою для встановлення та-

рифів, слід віднести і дані щодо застосування 

страхувальником енергозберігаючих та енергое-

фективних основних засобів і технологій [12, 

с.35-36]. 

Стимулююча функція для страхового ме-

ханізму корпоративного сталого розвитку є ос-

новною за визначенням. Тарифна політика впли-

ває на її реалізацію таким чином. Якщо ризики 

високі, страхування визнається недоцільним або 

через пряму відмову страховика, або з огляду на 

занадто великі премії. Прагнення до їх зменшен-

ня створює стимули для корпоративного сталого 

розвитку. Провідні страхові компанії використо-

вують ці стимули, як на стадії, що передує укла-

денню договору, сприяючи розробці програми 

заходів щодо зниження ризиків, зокрема екологі-

чних, так і у подальшому, приймаючи рішення 

щодо зменшення премій за результатами моніто-

рингу ходу її виконання [13, с.14]. 

Відмінною рисою досконалого страхового 

механізму корпоративного сталого розвитку є 

формування інвестиційної політики страховиків 

з врахуванням екологічних і соціальних показни-

ків об’єктів інвестування. На жаль, у реаліях су-

часної української економіки, соціально відпові-

дальне інвестування ще не може бути предметом 

кількісного аналізу. Проте, співставлення статис-

тичних даних щодо структури сукупного інвес-

тиційного портфелю страховиків в Україні та в 

інших країнах Європи дозволяє звернути увагу 

на певну розбіжність у рівні його ризикованості, 

яка для страхувальника є одним із індикаторів 

небезпеки втрати його корпоративної стійкості. 

Цінні папери посідають провідне місце в струк-

турі активів страхового сектору економіки (бли-

зько 70% за даними 2012 року) [10]. Утім в Укра-

їні переважає інвестування в корпоративні права 

акціонерних товариств (43,7% – 61,2% ) [10], тоді 

як за європейською статистикою – у менш ризи-

ковані боргові цінні папери (41,8% – 50,4%) [14]. 

Українські страховики зберігають в облігаціях 

підприємств і цінних паперах, що емітовані дер-

жавою, лише трохи більше 8% активів.  

Наведені результати аналізу екологічних і 

соціальних аспектів правової бази та досвіду су-

часного страхування дозволяє доповнити сфор-

мульовану дефініцію страхового механізму кор-

поративного сталого розвитку конкретним зміс-

том, а саме визначити його структуру та переду-

мови формування. Складовими цього механізму 

на рівні узагальнених класифікаційних груп, 

окрім  збалансованої комбінації  видів екологіч-

ного і соціального страхування, повинні стати 

тарифна політика, заснована на аналізі потенцій-

них небезпек, пов’язаних з низькими показника-

ми корпоративного розвитку у всіх його вимірах, 

альтернативний трансфер ризику (ART), а також 

соціально відповідальне інвестування капіталу 

страхових компаній (рис.1). Основні структурні 

елементи зазначених класифікаційних груп було 

розглянуто вище. Варто підкреслити, що страхо-

вий механізм корпоративного сталого розвитку є 

динамічною системою, складові якої знаходяться 

у взаємозв’язку і взаємодії.  

Як уже зазначалось, за сучасного соціаль-

но-економічного стану України констатувати 

наявність страхового механізму корпоративної 

стійкості передчасно. Більше того, процес його 

формування є багатостадійним. На певних стаді-

ях окремі підсистеми страхового механізму ма-

тимуть різну ступінь розвитку, а характер їх вза-

ємодії змінюватиметься. На перехідному етапі, 

що характеризується активізацією процесів 

упровадження підприємствами заходів щодо 

зменшення викидів і скидів забруднюючих речо-

вин, екологічні ризики доцільно буде враховува-

ти у методиках визначення тарифів за договора-
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ми страхування фінансових ризиків і відповіда-

льності перед третіми особами. З метою знижен-

ня ризиків до рівня, прийнятного для укладання 

договорів, крім засобів тарифної політики, доці-

льно використання такого ART– продукту, як 

комбіноване страхування незалежних ризиків 

(trigger products).  

Наприклад, умовою відшкодування за до-

говорами страхування відповідальності перед 

третіми особами може бути одночасне настання 

двох незалежних подій: реалізація екологічних 

ризиків і падіння звичайної ціни на продукцію 

страхувальника. Така ж, або аналогічна умова, за 

певних обставин є доречною в указаних цілях і 

стосовно страхування фінансових ризиків, зок-

рема збитків страхувальника внаслідок перерви в 

господарській діяльності. Результативність про-

цесів формування і функціонування страхового 

механізму корпоративного сталого розвитку за-

лежить від взаємодії комплексу факторів. Почат-

ковий імпульс цим процесам повинно дати рефо-

рмування законодавства. Йдеться, передусім, про 

запровадження еколого-трудової податкової ре-

форми (ЕТПР) і реформи пенсійного забезпечен-

ня, удосконалення антикорупційного законодав-

ства та правової бази регулювання ринку фінан-

сових послуг. Взаємний вплив структурних 

складових системи фінансових механізмів забез-

печення корпоративної стійкості є визначальним 

внутрішнім чинником її розвитку. 

 

 

Рис. 1. Структура страхового механізму корпоративного сталого розвитку* 

* Авторська розробка 

 

Податковий механізм, сформований на ос-

нові фіскально нейтральної ЕТПР і торгівлі кво-

тами на викиди парникових газів, підвищує еко-

номічну оцінку корпоративних екологічних і со-

ціальних стандартів, що створює передумови для 

добровільного страхування  ризиків, пов’язаних з 

їх низьким рівнем. Кредитний механізм, ставля-

чи кредитні ставки у залежність від наявності 

певних страхових полісів, стимулює попит них. 

Механізм інвестиційного забезпечення корпора-

тивного сталого розвитку, спрямований на мак-

симізацію надходжень від розміщення акцій і 

зростання їх курсової вартості,  сприяє зростан-

ню фінансових можливостей підприємств, необ-

хідних як для реалізації капіталомістких приро-

доохоронних заходів, так і для укладання дого-

ворів страхування. Аналогічний ефект має за-

провадження цільового використання надхо-

джень від екологічного податку та інших стиму-

лів бюджетного механізму.  

Важливе місце серед чинників формування 

і функціонування страхового механізму корпора-

тивного сталого розвитку посідає сприятливе 

інституціональне середовище, що характеризу-

ється економічним зростанням, заохочує соціа-

льну відповідальність бізнесу і перешкоджає 

ухиленню від вимог законодавства. Одним із йо-

го позитивних наслідків є розвиток ринку соціа-

льно відповідального інвестування, необхідного 

для здійснення розподільчої функції страхового 
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механізму. В системі адаптації підприємства до 

процесів реформування фінансових механізмів 

екологічне і соціальне страхування виступають 

інструментами управління ризиками та реалізації 

стратегії забезпечення корпоративної стійкості. 

Цим пояснюється віднесення такої системи до 

числа факторів формування страхового механіз-

му сталого розвитку. Нарешті, неможливо обійти 

увагою і цільову орієнтацією самих страхових 

компаній. Лише, якщо в її основу покладено 

принципи сталого страхування, можна розрахо-

вувати на якісно нові відносини між страховика-

ми та страхувальниками з приводу забезпечення 

корпоративної стійкості. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Страховий механізм забезпечення кор-

поративної стійкості не є поняттям тотожнім 

сталому страхуванню. Він являє собою  динаміч-

ну складову системи фінансових механізмів, яка 

забезпечує збалансований корпоративний розви-

ток в економічному, екологічному і соціальному 

вимірах шляхом застосування оптимальної ком-

бінації форм, видів, методів, інструментів та ва-

желів страхування. На рівні узагальнених класи-

фікаційних груп його структурними одиницями, 

що знаходяться у взаємозв’язку і взаємодії, є 

комплекс видів екологічного і соціального стра-

хування, тарифна політика, заснована на аналізі 

потенційних небезпек, пов’язаних із низькими 

показниками корпоративного розвитку у всіх 

його вимірах, альтернативний трансфер ризику 

(ART), а також соціально  відповідальне інвесту-

вання капіталу страхових компаній. 

Страховий механізм корпоративної стійко-

сті в Україні знаходиться на початку багатоста-

дійного процесу формування. Його результатив-

ність залежить від взаємодії комплексу факторів 

(правової бази, інших фінансових механізмів, 

інституціонального середовища і корпоративних 

систем адаптації, зрілості ринку соціально відпо-

відального інвестування та дотримання принци-

пів сталого страхування). Вони стимулюють фо-

рмування якісно нових відносин між страхови-

ками та страхувальниками з приводу забезпечен-

ня корпоративної стійкості. Подальші дослі-

дження мають визначити оптимальні корпорати-

вні стратегії адаптації до відповідних трансфор-

мацій страхового ринку. 
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Ткаченко Н.В. 

 

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 
У статті розглянуто передумови взаємодії банків і страхових компаній та охарактеризовано різновиди 

і властивості такої взаємодії. Досліджено особливості розвитку моделі банкострахування в Європі, США та 

Україні. Виявлено різновиди та форми взаємодії банків і страхових компаній. Сформульовано основні вимоги до 

реалізації спільних банківсько-страхових продуктів. Охарактеризовано перспективи активізації банківсько-

страхової моделі функціонування економічних агентів. 

Ключові слова: банкострахування, моделі взаємодії банків і страхових компаній, співробітництво, бан-

ківсько-страхова модель, фінансова послуга. 

 

Вступ. Для будь-якого сучасного бізнесу є 

актуальним питання його розширення та бороть-

ба за споживача. Період екстенсивного зростання 

страхового бізнесу вже відбувся як в зарубіжних 

країнах, так і в Україні. Сьогодні споживач 

фінансових послуг, зокрема страхових, стає 

більш вимогливим та прагне до індивідуалізації 

підходів у його обслуговуванні й підборі фінан-

сового продукту. Окрім того, реакцією продавців 

і виробників фінансових продуктів у цьому 

випадку є поєднання вимог споживача і ринку 

через зближення різних галузей економіки. В 

такому разі не є виключенням і прагнення стра-

хових компаній та банківських установ до роз-

ширення взаємодії й охоплення потенційної 

клієнтської бази. 

Постановка проблеми. Страхова та 

банківська справи достатньо близькі і тенденція 

до злиття таких фінансових інститутів наміти-

лась давно. У міру розвитку ринкових відносин, 

зокрема фінансового ринку, банківські та стра-

хові інститути зближуються за різними напряма-

ми діяльності, що звичайно є доцільним у кон-

тексті підвищення ефективності бізнесу обох 

сторін. У кінцевому підсумку така спільна діяль-

ність дозволяє зазначеним фінансовим інститу-

там повніше реалізовувати свої конкурентні пе-

реваги, які виникають від синергії пропонованих 

послуг та застосування портфельного підходу до 

їх надання. Тому сучасна фінансова наука вияв-

ляє помітну цікавість до специфіки різновидів 

взаємодії страхових компаній і банків, до-

слідженні переваг такої взаємодії та можливо-

стей розвитку банківсько-страхової моделі об-

слуговування споживачів фінансових послуг, 

оскільки співробітництво банків і страхових 

компаній є обов’язковою умовою їх успішного 

функціонування в сучасних умовах. 
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Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблему взаємодії банківських 

установ і страхових компаній досліджували 

зарубіжні та вітчизняні науковці, серед них 

В. Бобиль, П. Гришин, В. Демченко, Л. Єрмо-

шенко та А. Єрмошенко, В. Загребний, І. Ко-

жевнікова, О. Козьменко, В. Кучеренко, В. Ко-

робушкін, В. Кремень, С. Реверчук, А. Циганов 

та інші. Праці цих авторів спрямовані в основ-

ному на дослідження теоретичних засад та пе-

реваг банкострахування, виявленні еко-

номічних основ взаємодії банків і страхових 

компаній. Але, незважаючи на вагомість існу-

ючої кількості публікацій, у сучасних умовах 

невирішеною залишається проблематика до-

слідження моделей взаємодії банківських уста-

нов і страховиків, що потребує подальшого 

дослідження. До того ж мінливе ринкове сере-

довище зумовлює необхідність постійної мо-

дернізації такої взаємодії. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження специфіки розвитку 

банківсько-страхової моделі в Європі, США та 

Україні, виділення її моделей і форм, формулю-

вання основних вимог до реалізації спільних 

банківсько-страхових продуктів.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Страхова та банківська справи достатньо 

близькі між собою, і тенденція до взаємної 

співпраці цих фінансових інститутів сформува-

лася давно. Так, взаємовигідний процес узгод-

ження спільних інтересів банків і страхових 

компаній пов'язаний з об’єднанням їх фінансо-

вих ресурсів для досягнення більш ефективного 

функціонування цих фінансових установ, підви-

щення показників їх діяльності, поліпшення кон-

курентоспроможності, утримання або збільшен-

ня частки на ринку, максимізації прибутку, 

підвищення ринкової вартості компаній. За-

рубіжний досвід свідчить, що успішно до-

сліджуючи клієнтську базу, поліпшуючи свою 

репутацію та пропоновані продукти, європейські 

банки збільшили обсяги своїх продажів до рівня, 

який дозволяє з впевненістю стверджувати, що 

банкострахування – високоприбутковий бізнес. 

mailto:tkachenko_n@list.ru
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Передумови виникнення банко-

страхування полягають у виявленні та ре-

алізації вигід від співробітництва як для 

банків, так і для страхових компаній [1, с. 63]. 

Разом з тим, як і будь-яке економічне явище, 

банкострахування може принести компанії 

певні проблеми, а саме: 

- розширення спектру послуг приводить 

до зростання обсягу роботи для філіальної ме-

режі, що іноді перевершує її можливості; 

- пропоновані банківські продукти, як 

правило, дорожчають через включення до ціни 

вартості страхування; 

- спільні фінансові продукти не завжди 

враховують специфічні для клієнта умови. 

Тривалий час в Україні драйвером банко-

страхування було страхування життя і здоров'я 

позичальників споживчих кредитів, яке активно 

просували «кептивні» страховики. Але нового 

імпульсу ринку банкострахування має дати 

накопичувальне страхування життя. 

Звідси зрозуміло, що банкострахування як 

спосіб підтримання економічної безпеки стає 

невід'ємною складовою сучасних фінансових 

процесів. На сьогоднішній день докризових по-

казників ринку банкострахування поки не досяг-

нуто, але вже спостерігається позитивна ди-

наміка. Так, за даними дослідження журналу 

«Insurance TOP» [2], у 2012 році обсяг банко-

страхування зріс на 6%, а у 2013 році очікувало-

ся зростання до 4% (рис. 1). До того ж прогнози 

щодо підвищення обсягів роздрібного банківсь-

кого кредитування найближчими роками мали 

сприяти зростанню й обсягів банкострахування. 

Однак це не справдилося з огляду на політичну 

та соціально-економічну нестабільність в сус-

пільстві, що зумовило нарощування інфляційних 

процесів, знецінення національної валюти, 

падіння платоспроможного попиту як юридич-

них, так і фізичних осіб, згортання малого і се-

реднього бізнесу, зниження довіри до фінансо-

вих установ, насамперед через гучні банкрутства 

окремих банків тощо. 
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Рис. 1. Динаміка ринку банкострахування в Україні впродовж  2008–2013 рр., млрд грн [2] 

 

 

Важливо відзначити, що банкострахування 

не слід розглядати як продаж додаткової, а іноді 

й обов’язкової послуги до кредитних продуктів. 

У майбутньому банки виступатимуть повноцін-

ним каналом реалізації страхових продуктів. Це 

повинно супроводжуватися розвитком класично-

го, прозорого, платоспроможного, клієнтоорієн-

тированого ринку банкострахування в Україні, 

який забезпечуватиме потреби суспільства в 

управлінні багаточисельними ризиками сучасно-

го світу. 

Поняття взаємодії в загальному розумін-

ні визначається як вплив, взаємозв’язок різних 

предметів, проявів дійсності один на одного, 

що обумовлює зміни в них. Також під взаємо-

дією розуміють узгоджені дії різного роду 

об’єднань (військових, економічних, політич-

них тощо) при виконанні певного завдання. В 

економічній літературі під взаємодією розумі-

ють участь у спільній діяльності, співпраця, 

спільне здійснення операцій та укладання  

угод [3]. 

Як зазначає І.Н. Кожевнікова [4], основу 

взаємодії страхових компаній і банківських уста-

нов визначають економічні відносини, пов'язані 

із залученням і використанням грошових дохо-

дів, вільних коштів населення і підприємств, а 

також функції, виконувані досліджуваними ін-

ститутами. Такий підхід розділяє В. Кучеренко 

[5, c. 103], але при цьому наводить необґрунто-

вану підміну понять «взаємодії» та «інтеграції». 

При цьому, повністю підтримуєпозицію україн-

ських науковців, що «банківсько-страхова інтег-

рація … може бути визначена в межах більш 

широкого поняття «банківсько-страхова взаємо-

дія» [6, c. 169]. 
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Порівняльна характеристика різновидів 

взаємодії страхових компаній і банків наведена в 

таблиці 1. 

На нашу думку, взаємодії властиві такі 

ознаки: 

1) має двобічну природу, оскільки висту-

пає як процес і як стан; 

2) взаємодії як процесу властивий ди-

намічний характер, що є свідченням 

існування її еволюційного розвитку; 

3) інтеграція є найвищою та найдоско-

налішою формою взаємодії. 

З’ясувавши основні передумови взаємодії 

банків і страхових компаній, варто побудувати 

технологію такої взаємодії, етапність якої наве-

дено на рисунку 2. 
 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика різновидів взаємодії страхових компаній та банків* 

Параметр Bancassurance Assurebanking Allfinanz 

Час виник-

нення 

60-ті роки ХХ століття 60-ті роки ХХ століття Після ІІ Світової війни 

(50-ті роки ХХ століття) 

Країна ви-

никнення 

Франція Достовірно не відомо Німеччина 

Учасники 

взаємодії 

Банк та страхова компанія Страхова компанія та 

банк 

Банк, страхова компанія, 

інвестиційний фонд та ін. 

Канал про-

дажу 

Банківська мережа Мережа страхової ком-

панії 

Мережі фінансової уста-

нови-ініціатора 

Сутність Організація системи прода-

жів страхових продуктів 

через розгалужену мережу 

філій та відділень банків 

Організація системи 

продажів банківських 

продуктів через розга-

лужену мережу філій та 

відділень страхових 

компаній 

Організація взаємодії фі-

нансових посередників, що 

включає в себе банківські 

операції, операції на фон-

довому ринку, страхуван-

ня та управління інвести-

ціями 
 

* Узагальнено автором на основі [7, c. 258; 8, C. 5-6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні етапи взаємодії банків і страхових компаній* 

* Складено автором 

 

А.А. Циганов та П.А. Гришин виділяють 

окремі фази співробітництва страхового бізнесу з 

банками [9, c. 51]: 

- на початковому етапі співробітництво 

обмежується договірними відносинами 

щодо обслуговування один одного; 

- надалі можливе співробітництво у рам-

ках розповсюдження власне своїх про-

дуктів – страхових продуктів за угодою 

з банком через його мережу чи кредити 

клієнтам страховика через його 

агентську мережу, або обидві фінансові 

1 
Формування бази даних банків і проведення переговорів щодо особливостей 

співробітництва з ними 

Визначення стратегії продажів та відповідно форми взаємодії 

Вибір страхових і банківських продуктів 

Організація продажів страхових продуктів 

Контроль за реалізацією страхових продуктів 
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установи домовляються про спільне 

розповсюдження своїх продуктів (пере-

хресний продаж); 

- альянс/спільне підприємство – це 

наступний ступінь кооперації між стра-

ховиком і банком, на якому обидві ор-

ганізації створюють, як правило, свою 

нову страхову компанію; 

- злиття та поглинання – це найбільш 

розповсюджена та ефективна стратегія 

реалізації банкострахування серед за-

гальносвітових лідерів фінансових 

ринків;  

- фінансовий супермаркет, який являє 

собою високо інтегровану організацію 

бізнес-процесів із залучення клієнтів та 

задоволення їх фінансових потреб. 

На нашу думку, не є коректним виділення 

таких фаз, оскільки останні, як правило, перед-

бачають послідовні переходи від однієї до іншої 

фази. До того ж на практиці часто спостеріга-

ються процеси, що включають послідовний ро-

звиток  кількох програм такого співробітництва. 

Окрім того, зустрічаються й більш складні мо-

делі розвитку бізнесу, які включають і себе до 

співробітництва з кількома банками або страхо-

вими компаніями.  

Наразі вищезазначені авторами фази 

скоріш за все слід віднести до форм взаємодії. 

Такий висновок обґрунтовується тим, що пропо-

нований підхід передбачає як єдино можливі 

лише послідовні переходи від фази до фази. Вар-

то зважувати, що не завжди процес співробіт-

ництва банків і страховиків проходить лише за 

одним сценарієм. 

Звичайно, зважаючи на нашу позицію, 

не можна погодитися із міркуваннями В. Кре-

мень щодо виділення етапів фінансової інте-

грації (до речі, вже не взаємодії, останнє, на 

нашу думку, є ширшим поняттям) – «авто-

номна інтеграція, агентські відносини, парт-

нерські відносини, кооперація та єдиний 

фінансовий сервіс» [10, c. 185]. До того ж ав-

тор розглядає послідовний перехід від одного 

стану до іншого, відкидаючи можливість па-

ралельного їх існування.  

Форми взаємодії страхових компаній і 

банків досить різноманітні. Варто відзначити, 

що сьогодні на українському фінансовому 

ринку присутні практично всі основні моделі 

взаємодії страхової компанії та банку, почина-

ючи від традиційного розрахунково-касового 

обслуговування та розміщення на депозитних 

рахунках коштів страхових резервів та закін-

чуючи створенням спільних проектів у сфері 

організації комплексного фінансового обслу-

говування клієнтів. 

Так, В. Коробушкін [11, c. 36] виділяє чо-

тири основні форми, а саме: 

1) класичне розрахунково-касове обслуго-

вування та розміщення на банківських 

депозитах коштів страхових резервів; 

2) спільна діяльність страхових компаній і 

банків при реалізації різноманітних 

схем та технологій кредитування; 

3) промоутерство або просування страхо-

вих продуктів банківськими установа-

ми на комісійній основі; 

4) створення інтеграційних моделей 

банківсько-страхових груп з метою 

комплексного фінансового обслуго-

вування клієнтів та участі в прибутку 

партнера. 

З наведеною класифікацією не можна по-

вністю погодитися, оскільки відсутній різновид 

взаємодії банків і страхових компаній через зас-

новницьку модель, яка сьогодні набуває все 

більшого поширення. 

Не чіткою є й подана українськими до-

слідниками Л. Єрмошенко та А. Єрмошенко [12, 

c. 94], узагальнена класифікація типів взаємодії 

страховиків і банків у країнах із розвиненими 

фінансовими ринками (табл. 2). 
 

 

Таблиця 2 

Класифікація типів взаємодії страховиків і банків [12, c. 94] 

Класифікаційна ознака Типи взаємодії  

Різновид статусу установ - більша частка банківських операцій у фінансовому конгломераті; 

- превалювання страхових операцій у фінансовому конгломераті; 

- змішані фінансові конгломерати 

Структура управління - повна інтеграція; 

- компанія-засновник (материнська компанія) – банківська установа, 

дочірня компанія – небанківська фінансова установа; 

- материнська компанія – фінансовий холдинг (повна правова 

відмінність) 

Спосіб виходу на ринок - створення нової компанії; 

- злиття/поглинання; 

- спільна діяльність; 

- угода про дистрибуцію 
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Продовження таблиці 2 

Ступінь інтеграції фінан-

сових послуг 

- повна інтеграція фінансових послуг; 

- часткова інтеграція фінансових послуг; 

- інтеграція фінансових послуг фінансового об’єднання, материнською ком-

панією якого виступає банк або страховик; 

- інтеграція фінансових послуг унаслідок утворення фінансового холдингу; 

- інтеграція фінансових послуг унаслідок проведення спільної діяльності; 

- банківське страхування 

Стадія розвитку взаємодії 

страховика і банку 

- угода про дистрибуцію; 

- спільна діяльність; 

- повна інтеграція 

 

У наведеному варіанті автори несистемно 

подають інформацію. Так, некоректним є 

виділення класифікаційної ознаки «різновид ста-

тусу установ», оскільки не зрозумілим взагалі є 

саме виділення «статусу» у дослідженні питань 

взаємодії страховиків і банків. До того ж, автори 

за цим критерієм виділяють різновиди лише 

фінансових конгломератів, тоді виникає висно-

вок про ототожнення вченими понять 

«взаємодії» та «фінансових конгломератів», що 

значно звужує сферу дослідження напрямів 

співробітництва зазначених фінансових установ. 

Інші виділені авторами класифікаційні 

ознаки та, відповідно, зазначені типи взаємодії, 

на нашу думку, можна брати до уваги, але з 

певними уточненнями. Так, наприклад, виділе-

ний авторами «тип взаємодії» як «повна інтегра-

ція» зазначається кілька разів, зокрема за озна-

кою «структура управління», «ступінь інтеграції 

фінансових послуг» та «стадія розвитку 

взаємодії». Разом з тим, змістовне навантаження 

та характеристика виділеного типу взаємодії є 

різною в розрізі окремого критерію класифікації. 

Тому таке структурування інформації не можна 

вважати коректним. Окрім того, узагальнення 

зарубіжного досвіду потрібно здійснювати з 

урахуванням специфіки понять «взаємодія», 

«фінансовий конгломерат», «фінансовий хол-

динг» тощо. 

Цікавим та оригінальним є погляд 

В. Бобиля [13] на взаємодію банків і страхових 

компаній, який зауважує про  існування таких 

схем співпраці: 

1) агентські відносини, коли банк 

розповсюджує страхові продукти за комісійну 

винагороду; при цьому взаємодія персоналу бан-

ку і страхової компанії мінімальна; 

2) кооперація, за якої страхова компанія 

використовує всі можливі ресурси банку 

(клієнтську базу, філіальну мережу і персонал). 

При цьому автор зауважує, що за такої форми 

відбувається продаж лише простих продуктів; 

3) повна інтеграція, за якої продаж страхо-

вих продуктів повністю переходить до персоналу 

банків. За представниками страхової компанії 

залишаються лише консультаційні та маркетин-

гові послуги. 

З наведеними міркуваннями важко пого-

дитися, оскільки: по-перше, якщо говорити про 

агентські відносини, то в кожній із запропонова-

них В. Бобилем форм, мова йде саме про агентські 

відносини, які ґрунтуються на продажі страхових 

продуктів через банківські установи; по-друге, не 

зрозуміло, які ж страхові продукти (прості чи 

складні, і що саме автор розуміє під ступенем 

складності) пропонуватиме банк споживачам 

фінансових послуг; по-третє, коли мова йде про 

«повну інтеграцію», то виникає логічне запитан-

ня: продаж яких страхових продуктів «повністю 

переходить до персоналу банків»? Чи то складні, 

чи з врахуванням видової гами страхових про-

дуктів, чи за іншими критеріями поділу продукто-

вої лінійки. Все ж таки, за нашими міркуваннями, 

така позиція є дуже суперечливою і необґрунто-

ваною. До того ж, якщо за автором, страховику в 

разі «повної інтеграції» залишити лише консуль-

таційні послуги, то не зрозуміло з приводу якої 

інформації. Разом з тим, банківська установа, 

продаючи страховий продукт повинна надавати 

консультації покупцям, а не відсилати до 

працівників страхової компанії.  

Що ж до наявності взаємозв’язку між склад-

ністю андеррайтингу страхового продукту та до-

цільністю його продажу банками, то зрозуміло, що 

для дистрибуції більшості страхових продуктів 

необхідним є навчання банківського персоналу 

особливостям і тонкощам страхування, адже в ін-

шому разі вибір пропонованих банками страхових 

продуктів звичайно є обмеженим. Як правило, це 

стандартні поліси, які є максимально простими в 

оформленні, не потребують роботи з оцінки ризику 

та призначені для масових клієнтів банків. Такі 

страхові продукти повинні бути простими для ро-

зуміння як клієнтом, так і для належного оформ-

лення страхової документації при укладанні дого-

вору страхування банківським працівником. Разом 

з тим, при поглибленні взаємовідносин із страхо-

вою компанією та з підвищенням фахової майстер-

ності спеціалістів, продуктова страхова лінійка 

може розширюватися. 

Аналіз умов реалізації спільних банківсь-

ко-страхових продуктів, орієнтованих на фізич-

них осіб, свідчить про те, що страховий продукт 

повинен відповідати таким вимогам (рис. 3): 
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Рис. 3. Основні вимоги до реалізації спільних страхових продуктів, орієнтованих на фізичних осіб* 

* Складено автором 

 

При формуванні відповідного сучасним 

вимогам страхового продукту, орієнтованого 

на масовий продаж, слід враховувати характе-

ристики такого продукту, що складають його 

споживчі якості: об’єкт та предмет страхуван-

ня; перелік страхових випадків та виключень; 

наявність франшизи та її величина; страхова 

сума, страхові тарифи та страхова премія; до-

даткові страхові послуги; післяпродажне об-

слуговування; організація системи страхових 

виплат.  

Заслуговує на увагу виділення форм 

співробітництва (взаємодії) страховиків і банків, 

здійснене французькою страховою групою SCOR 

за результатами дослідження особливостей 

співпраці між банками і страховиками, яке про-

водилося цією групою, починаючи з 1975 року 

(табл. 3). 
 

Таблиця 3 

Класифікація взаємодії страховиків і банків [14] 

Назва мо-

делі 

взаємодії 

Характеристика  Переваги  Недоліки  Країни, в яких 

розповсюджена 

модель 

Угода про 

дистрибуцію 

Банк відіграє роль 

фінансового посеред-

ника для страхової 

компанії 

Практично від-

сутні інвестиції 

Відсутність гнуч-

кості для розробки 

нових послуг. Різ-

на корпоративна 

культура установ 

США, Німеч-

чина, Велика 

Британія, 

Японія, 

Північна Корея 

Спільна 

діяльність 

Банк є учасником од-

ного або кількох 

страховиків 

Спільний обмін 

знаннями 

Ускладнення для 

управлінської 

діяль-ності в дов-

гостроко-вому 

періоді 

Італія, Іспанія, 

Португалія, 

Північна Корея 

Повна інте-

грація 

Створення філіалу чи 

дочірнього підприєм-

ства з нуля 

Зберігається кор-

поративна куль-

тура установи 

Значні інвестиції Франція, 

Іспанія, Бель-

гія, Велика 

Британія 

 

Аналіз наукових доробок вітчизняних та 

зарубіжних науковців свідчить, що досить по-

ширеною є інша точка зору на форми взаємодії 

[15, c. 42; 16, с. 217], за якою виділяють: 

1) форму початкової співпраці, яка об-

межується наданням страховою компанією по-

слуг клієнтам банку і самому банку. Аналогічно 

страхові компанії не можуть існувати без послуг 

банків, які забезпечують отримання страхових 

внесків від клієнтів або здійснення останнім 

страхових виплат; 

2) форму агентських відносин, за якої 

відбувається реалізація страхових послуг на ос-

нові угоди з банком через його агентську мережу; 

Основні вимоги 

зрозумілість  

та доступність 

простота та легкість  

андеррайтингу 

прозорість у частині 

здійснення страхо-

вих виплат  

мінімальність додат-

кового опису для 

клієнта та для 

співробітників фронт-

офісу банку  
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3) форму кооперації, за якої партнери утво-

рюють договірний альянс з врахуванням режиму 

найбільшого сприяння у всіх напрямах співпраці; 

4) форму контролю (злиття та поглинан-

ня), за якої банк повністю чи частково купує або 

засновує страхову компанію; 

5) фінансовий супермаркет, за цієї фор-

ми структури банку і страховика тісно інте-

гровані між собою не лише на рівні фронт-

офісних структурних підрозділів, що забезпе-

чують спільне використання каналів продажів 

фінансових послуг, але й на рівні загального 

бек-офісу. 

Дещо по-іншому виділяє Т. Гриньова [17] 

форми взаємодії банків і страхових компаній 

(табл. 4): 

 
Таблиця 4 

Комбінації взаємодії банків і страхових компаній [17] 

Структура 1: 

заново ство-

рена ком-

панія 

Структура 2: 

придбання активів в 

іншому секторі 

Структура 3: 

спільне 

підприємство 

Структура 4: 

угода про дис-

три-буцію про-

дуктів 

Структура 5: 

посередництво 

Банк ство-

рює дочірню 

страхову 

компанію 

або навпаки 

Банк придбає діючу 

страхову компанію або 

навпаки 

Банк і страховик 

створюють 

спільне 

підприємство 

Банк і страховик 

укладають стра-

те-гічну угоду 

про розповсюд-

ження продуктів 

Банк виступає 

як незалежний 

посередник 

страховика 

 

Не так давно найбільшої популярності в 

Європі досягла модель, заснована на структурі 

2. Багато європейських груп, що займаються 

наданням фінансових послуг, поєднували 

банківську і страхову діяльність. Такий тандем 

набув особливої привабливості в 1990-х роках, 

коли значна кількість компаній намагалася за-

безпечити своє зростання через диверсифікацію 

напрямів діяльності. Наприклад, на початку 

1990-х в Європі були створені два фінансових 

конгломерати – групи Fortis і ING, які активно 

впродовж минулого десятиліття придбавали 

банківські та страхові установи. Разом з тим, 

уже у другій половині 1990-х у різних європей-

ських країнах зросла кількість злиттів і погли-

нань. А після 2001 року у європейських банків, 

які співпрацювали в банківсько-страховому 

сегменті, виникли серйозні труднощі, що обу-

мовлювалися нестійкістю ринків акцій, і в ре-

зультаті цього європейська модель 

bankassurance еволюціонувала у бік структури 4. 

У США найбільш успішно працювала мо-

дель, за якою банками купувалися страхові 

агентства. Американські клієнти вважають за 

краще звертатися до брокерів, щоб їм запропо-

нували широкий спектр продуктів конкуруючих 

страхових компаній, з яких можна вибрати 

найкращий варіант. Це модель з відкритою ар-

хітектурою, яка працює таким же чином, яким 

брокери продають паї взаємних фондів, ство-

рюваних численними керуючими активів. 

Клієнт вважає, що його обслуговують більш 

якісно, коли пропонують кілька продуктів на 

вибір, що власне брокери і змушені робити.  

В Україні нині переважає структура 4, але 

ступінь ризику тут набагато вищий, ніж у 

Європі через те, що діяльність таких альянсів з 

розповсюдження банківських та страхових про-

дуктів надмірно ускладнена «неписаними пра-

вилами». Наприклад, страхова компанія, яка 

продає свої поліси через банк, повинна роз-

містити певну частину грошових коштів на де-

позиті в цьому ж банку. Це негативно позна-

чається на її фінансовій стійкості та може під-

дати страхову компанію значному кредитному 

ризику контрагента цього банку, а також поста-

вити під загрозу її конкурентне становище на 

ринку, якщо банк знайде іншу, більш велику 

страхову компанію, яка стане його вкладником. 

На нашу думку, варто при дослідженні 

банківсько-страхової моделі комплексного об-

слуговування споживачів фінансових послуг 

виділяти чотири основні форми взаємодії або 

співробітництва банків і страхових компаній: 

агентські відносини, взаємні вкладення в капітал, 

клієнтські відносини та інтеграція [1, с. 64].  

Висновки і перспективи подальших  

досліджень. Підсумовуючи все вищезазначене, 

можна зробити висновок, що конкурентна бо-

ротьба на сучасному фінансовому ринку зму-

шує як банківські, так і страхові установи ви-

шукувати альтернативні джерела доходів. До 

них, зокрема, і відносяться як банкострахуван-

ня, так і інші форми співробітництва банків і 

страхових компаній. Моделі банківсько-

страхової взаємодії набувають все більшої по-

пулярності в світі, що обумовлюється низкою 

причин, згідно з якими обом учасникам такої 

співпраці вигідна така діяльність. До фінансово-

економічної кризи в Україні бум кредитування 

призвів до того, що банки більшою мірою за-

безпечували роботою страховиків, поставляючи 

їм клієнтів – своїх позичальників. Наразі ситу-

ація на ринку складається таким чином, що стає 

актуальним реалізація не кредитних страхових 

програм через банки-партнери, що дасть мож-
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ливість забезпечити додатковий дохід і 

банківськім установам, і страховикам. Унікаль-

ність банку як партнера з продажу страхових 

продуктів полягає в тому, що банк може висту-

пати одночасно посередником і в роздрібному, і 

в корпоративному страхуванні. Співробітництво 

із страховою компанією дасть банку можливість 

диверсифікувати свої бізнес-напрями за рахунок 

надання клієнту більш широкого спектру фінан-

сових послуг, отримання комісійної винагороди 

за реалізацію цих послуг, а також нарощування 

кредитних ресурсів за рахунок залучення 

тимчасово вільних коштів страховика. Для 

страхової компанії співробітництво з банком 

зумовлює, насамперед, можливість використан-

ня бази клієнтів банку, використання бренду та 

репутації банку як надійного партнера. Також 

слід відмітити, що використання банківського 

каналу продажів для страхової компанії суттєво 

зменшує затрати на просування страхових по-

слуг та підвищує ефективність роботи збутової 

мережі. 

У цілому банківсько-страхова модель 

функціонування економічних агентів обумо-

влюється вигідністю для обох сторін та визна-

чається кон’юнктурою фінансового ринку, який, 

у свою чергу, визначає будову такої моделі. У 

сучасних же умовах взаємодія банків і страхо-

вих компаній інтенсивно розширюється, і 

відповідно можна спрогнозувати подовження 

такої тенденції в короткостроковій і середнь-

остроковій перспективах. 
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Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ 

 
УДК 657:517 

 

Вигівська І.М., Макарович В.К. 

 

НАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  

ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Стабільна робота підприємства насамперед залежить від сталості грошових потоків. У той же час, 

навіть при розрахунках з постійними і надійними покупцями періодично трапляються непередбачувані за-

тримки платежів за відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги. Для подолання виникнення грошового 

дефіциту підприємство змушене вдаватися до різних методів фінансування, найбільш ефективним з яких є 

факторинг. Одним із стримуючих чинників розвитку факторингу в Україні є наявність високих ризиків для 

фактора і недостатня розробленість та обґрунтованість методів і моделей побудови систем управління ри-

зиками факторингової компанії. У статті удосконалено організаційно-методичні положення економічного 

аналізу ефективності факторингового бізнесу та методичне забезпечення оцінки внутрішніх ризиків діяль-

ності факторингових компаній задля вибору оптимальних методів управління ризиками та їх негативними 

наслідками, що дозволяє підвищити ефективність управління факторингової компанії загалом. Застосування 

вітчизняними факторинговими компаніями наведених пропозицій дозволить підвищити ефективність управ-

ління ризиками їх діяльності шляхом прийняття оптимальних управлінських рішень та забезпечить прибут-

ковість факторингового бізнесу.  

Ключові слова: ризик, управління, бухгалтерська інформація, експертне оцінювання, експерт, факто-

ринг, факторингова компанія, андеррайтинг, скоринг. 

 

Постановка проблеми. Стабільна робота 

підприємства насамперед залежить від сталості 

грошових потоків. У той же час, навіть при ро-

зрахунках з постійними і надійними покупцями, 

періодично трапляються непередбачувані за-

тримки платежів за відвантажену продукцію, 

товари, роботи, послуги. Для подолання виник-

нення грошового дефіциту підприємство зму-

шене вдаватися до різних методів фінансування, 

найбільш ефективним з яких є факторинг.  

Одним із стримуючих чинників розвитку 

факторингу в Україні є наявність високих ризиків 

для фактора і недостатня розробленість та обґрун-

тованість методів і моделей побудови систем 

управління ризиками факторингової компанії.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання розвитку, становлення та 

вдосконалення факторингу досліджували вітчиз-

няні та зарубіжні науковці, зокрема: 

Н.М. Внукова, Н.О. Ішкова, М.Ю. Лаврик, 

А.О. Приходько, М.І. Трейвіш, М.Д. Чиж та інші. 

Проведені ними дослідження пов'язані з аналізом 

специфіки законодавчого регулювання і еко-

номічних функцій факторингу, а також з оцінкою 

ефективності факторингових операцій.  
_____________ 

© Вигівська Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент ка-

федри обліку і аудиту, Житомирський державний техноло-

гічний університет, м. Житомир, тел.: +380(097)6481006,  

e-mail: vygovskaya_irina@mail.ru 

Макарович Вікторія Костянтинівна, старший викладач 

кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський націона-

льний університет», м. Ужгород, тел.:+38(050)5199489,  

e-mail: vyktorya.makarovych@uzhnu.edu.ua 

Вагомий внесок у дослідження проблем 

управління ризиками факторингу зробили такі 

вчені, як: Є.В. Виноградова [2], Є.А. Єлуфімова 

[3], Л.М. Кожина [4], А.В. Лєбєдєв [5], Є.В. Се-

міна [6], А.Н. Шаніна [7]. У цих дослідженнях 

відзначається високоризиковий характер факто-

рингового бізнесу і пов'язані з цим практичні 

проблеми ефективної організації і реалізації фак-

торингових операцій. 

У той же час питання розробки інструмен-

тарію для оцінки і управління ризиками факто-

рингової компанії залишаються недостатньо роз-

критими.  

Недостатнє розкриття досліджуваних пи-

тань в економічній літературі, а також їх прак-

тична значущість, обумовили необхідність по-

глибленого дослідження цього питання.  

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є розробка методів, моделей і алгоритмів 

управління ризиками факторингової компанії.  

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Вирішення завдання якісного і 

кількісного аналізу ризиків факторингу вима-

гає розробки системи відповідних моделей і 

методів розрахунку оцінок і показників. При 

цьому оцінка ризиків може здійснюватись на 

основі статистичних даних і аналітичних ро-

зрахунків, або ж на основі результатів 

експертного оцінювання. 

До методів оцінки ризиків, що використо-

вуються ризик-менеджерами факторингових 

фірм України можна віднести такі: скоринг, ан-

деррайтинг та метод експертного оцінюванню.  

mailto:vygovskaya_irina@mail.ru
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Як зазначає І.Г. Брітченко [1], під скорингом 

слід розуміти систему оцінки кредитоспромож-

ності боржника. Ця оцінка базується на числових 

статистичних методах, які застосовуються на різ-

них етапах взаємовідносин між кредитором і пози-

чальником. За результатами набраних балів ско-

рингова система самостійно пропонує рішення про 

погодження чи відмову у здійсненні факторингової 

операції. Здійснюється скоринг за допомоги ско-

рингових моделей, в основі яких лежать стати-

стичні закони. Розрахунок, як правило, проводить-

ся на базі комп’ютерної програми MS Exell. З од-

ного боку, цей підхід простий у виконанні, але з 

іншого, з великою долею ймовірності можуть ви-

никати помилки та неточності.  

Андеррайтинг – це збір та аналіз інфор-

мації (перевірка бізнес-репутації покупця, пе-

ревірка аффілірованості між клієнтом та дебіто-

ром, аналіз фінансового стану дебітора).  Проце-

дура андеррайтингу здійснюється на основі 

аналізу зібраної та задокументованої інформації 

про позичальника та проведення оцінки платос-

проможності, оцінки кредитоспроможності, 

оцінки достовірності наявних грошових коштів 

та інших оцінок.  

Основною відмінністю андеррайтингу  є 

індивідуальний підхід до кожного потенційного 

клієнта, тоді як при застосуванні скорингових 

моделей – уніфікований, заснований на стати-

стичному досвіді. Проблемністю застосування 

скорингу та андеррайтингу є те, що ці методи 

взято з банківської системи і вони призначені для 

оцінки кредитоспроможності потенційного кре-

дитора. Таким чином не враховується специфіка 

факторингу.  

Проведемо компаративний аналіз методів 

оцінки ризиків, що використовуються факторин-

говими компаніями України. 
 

Таблиця 1 

Компаративний аналіз методів оцінки ризиків, що використовують факторингові компанії України* 

Показники Скоринг Андеррайтинг Метод експертного 

оцінювання 

Індивідуальний підхід 

до клієнта 

- + + 

Необхідність наявності 

експертів-фахівців 

- + + 

Можливість повної ав-

томатизації процесу 

тестування 

+ - - 

Ймовірність суттєвих 

помилок і похибок 

висока середня низька 

Ступінь врахування 

специфіки факторинго-

вих операцій 

низький середній високий 

Можливість врахування 

ідентифікованих ри-

зиків, у т.ч. специ-

фічних 

проведення тестування 

кожного ризику окремо 

тестування та оцінка ос-

новних параметрів плато-

спроможності  

враховуються всі іден-

тифіковані ризики, у 

т.ч. специфічні 

* Розроблено авторами 

 

Результати компаративного аналізу дають 

можливість стверджувати, що метод експертних 

оцінок містить низку переваг: індивідуальний 

підхід до клієнта, використання експертної дум-

ки спеціалістів;  низька ймовірність суттєвих 

помилок і похибок;  високий рівень врахування 

специфіки факторингових операцій; наявна мож-

ливість врахування ідентифікованих ризиків. 

Метод експертного оцінювання ризиків 

факторингу потребує наявності достовірної 

бухгалтерської інформації та здійснення на-

лежних аналітичних процедур. У першу чергу 

необхідно коректно сформулювати критерії 

для оцінки ризиків і розробити відповідні ме-

тодики.  

Пропонуємо для оцінки ризиків факторин-

гового бізнесу використовувати концептуальну 

основу економічного аналізу ефективності фак-

торингового бізнесу та оцінки внутрішніх ри-

зиків діяльності факторингових компаній, ро-

зроблену на методиці експертного оцінювання 

(рис.1). 

При використанні методу експертних 

оцінок розглянемо ідентифікацію ризиків та їх 

вплив на факторингову угоду зі сторони факто-

рингової компанії. 

Нехай до експертної групи входять 

k експертів. Кожен з експертів оцінює 

ймовірність настання jR
 ризику для i -ої ком-
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панії. Тобто, для кожного j -го ризику розгля-

немо вектор 

 
        j

i

kj

i

j

i RPRPRP ,,, 21  ,  (1) 

де 
  j
i

s RP – виражає ймовірність 

настання j -го ризику для i -ої компанії, яка 

оцінена s -овим експертом ( Ni ,1 , mj ,1 , 

ks ,1  ).  

Ймовірність настання j -го ризику для i -ої 

компанії  можемо   визначити як усереднене  зна-

чення всіх оцінок експертів для ризику, який 

розглядаємо: 

   

   

k

RP

RP

k

s

j

i

s

j

i


 1 ,  (2) 

або ж як середнє значення песимістичної 

та оптимістичної оцінки ймовірності настання 

j -го ризику для i -ої компанії: 

  
     

2

maxmin
11

j

i

S
ks

j

i

S
ks

j

i
RPRP

RP 


 , (3) 

де 
   10  j

i RP . 

 

 

1. Збір вихідних даних про 

діяльність факторингової 

компанії 

2. Узагальнення вихідних даних про діяль-

ність факторингової компанії 

3. Інформаційна база для прове-

дення економічного аналізу  

4. Аналіз динаміки, складу та структури дебіторської заборгованості  

4.3. Визначення показників 

структури і виявлення 

сумнівної та безнадійної 

дебіторської заборгова-

ності 

 

 

4.2. Моніторинг існуючої нормативної ба-

зи з питань обліково-аналітичного забез-

печення управління дебіторською заборго-

ваністю 

4.1. Показники відхилення (аб-

солютних та відносних) 

5. Діагностика характеру фінансових труднощів покупця 

5.1. Визначення граничної 

суми відступлення права 

грошової вимоги 

5.2. Встановлення термінів погашення 

дебіторської заборгованості та інкасації  

5.3. Оцінка ймовірності сплати 

грошової вимоги 

5.3.2. Виявлення ризику  

(ймовірність більше 50 %) 

5.3.1. Сплата грошової вимоги відбудеться в повному обсязі 

(ймовірність менше 50 %) 

6. Ідентифікація ризиків 

Кредитний 

ризик 

Ризик 

ліквідності 

(невчасного 

платежу) 

Ризик непо-

вного пла-

тежу 

Фрод 

ризик  

Ризик невиконання 

постачальником  

умов договору 

факторингу 

Ризик невиконання 

постачальником 

умов договору 

поставки 

Ризики 

персоналу 

(технічний) 

7. Встановлення параметрів впливу ідентифікованих ризиків  

0,20 0,05 0,10 0,25 0,15 0,15 0,10 

8. Вибір методів управління ризиками 

8.1. Відмова фактора від прийняття ризику  

8.2. Прийняття ризиків факторингу 

8.2.1. Оцінка ефективності факторингової опе-

рації з урахуванням параметрів впливу іденти-

фікованих ризиків 

8
.2

.2
. 
П

р
и

й
н

я
тт

я
 р

и
зи

к
у

 б
ез

 у
р

ах
у

в
а
н

-

н
я
м

 п
ар

ам
ет

р
ів

 в
п

л
и

в
у

 і
д

е
н

ти
ф

ік
о

в
а-

н
и

х
 р

и
зи

к
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m

j

iji aA
1

, Ni ,1 , 

    
j

i

i

iji

j RP
A

a
k   

8.2.1.1. Страхування 

8.2.1.2. Само-

страхування (ре-

зервування) 

 

Рис. 1. Концептуальна основа економічного аналізу ефективності факторингового бізнесу  

та оцінки внутрішніх ризиків діяльності факторингових компаній* 

* Авторська розробка Макарович В.К. 
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Для визначення втрат i -ої компанії від дії 

jR
 ризику введемо поняття ija

 факторингової 

угоди, що визначає рівень впливу ризику на ре-

зультат угоди факторингу.  

 

Таблиця 1 

Матриця втрат i -ої факторингової компанії від впливу jR
 ризику* 

Ризик 

Клієнт 
1R  2R   mR    

I компанія 11a  12a   m1a  1A  

II компанія 21a  22a   m2a  2A  

      

N компанія 1Na  2Na   Nma  NA  

* Авторська розробка Макарович В.К. 

 

Де ija  ( Ni ,1 , mj ,1  ) – втрати фак-

торингової компанії при настанні ризику jR  для 

i -ої компанії. 

i

ij

ij
A

a
x   ( Ni ,1 , mj ,1  ) – частка j -

го ризику для i -ої компанії, для якої виконується 

умова 10  ijx . 

iA  сумарні втрати i -ої компанії при на-

станні всіх ризиків. 





m

j

iji aA
1

, Ni ,1 .   (4) 

Нехай 
 iV  вартість операцій з i -ою ком-

панією. Тоді втрати (збитки) факторингової ком-

панії залежать від вартості операцій з i -ою ком-

панією, тобто ija  є функцією від 
 iV , що мо-

жемо записати як 
  i

ijij Vaa  .  

Коефіцієнт j -го ризику для i -ої компанії 

визначимо: 

    
j

i

i

iji

j RP
A

a
k  .   (5) 

Згідно зі значенням коефіцієнта можемо 

проранжувати зону настання ризику при здійс-

ненні факторингової операції факторинговою 

компанією. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. В умовах непевного та нестабільного 

зовнішнього та внутрішнього середовища вкрай 

необхідно розробити та застосовувати методику 

ідентифікації та прорахунку ризиків для оптима-

льного та ефективного управління ризиками у 

факторингових компаніях. На сьогодні  фактори-

нговими компаніями застосовуються методики, 

взяті та адаптовані з банківського середовища. 

Вони розроблені для тестування можливості ви-

дачі кредитних коштів потенційним клієнтам. 

Тобто, методики не враховують специфічних 

ризиків, притаманних факторинговим операціям. 

Застосування вітчизняними факторинговими 

компаніями зазначених пропозицій дозволить 

підвищити ефективність управління ризиками їх 

діяльності шляхом прийняття оптимальних 

управлінських рішень та забезпечить прибутко-

вість факторингового бізнесу. 

Невирішеним питанням залишається роз-

робка спеціального програмного забезпечення, 

що дозволить автоматизувати та максимально 

пришвидшити процес ідентифікації ризиків та 

визначення оптимальних алгоритмів дій ризик-

менеджерів. 
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УДК 657.1 

 

Гандзюк О.В. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВ-АНАЛІТИЧНОЇ  

СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті розглядаються питання щодо побудови обліково-аналітичної системи промислового підпри-

ємства з метою обґрунтування його основних теоретико-організаційних аспектів. Розглянуто обліково-

аналітичну систему підприємства та взаємодії її складових через призму теорії тектології. Окреслені основні 

завдання системи, які спрямовані на вдосконалення процесу інформаційного забезпечення прийняття ефектив-

них управлінських рішень.  

Ключові слова: економічна інформація, обліково-аналітична система, управлінські рішення, інформа-

ційне забезпечення. 

 

Постановка проблеми. У системах 

управління різного рівня ієрархії вирішуються 

складні завдання, пов’язані з переведенням еко-

номічної діяльності на інноваційний напрям роз-

витку, більш доцільним використанням вироб-

ничого потенціалу економіки країни, збільшен-

ням ефективності праці у всіх галузях економіки, 

приверненням уваги до екологічних та соціаль-

них показників діяльності економічних інститу-

тів. Оперативність, достовірність та забезпече-

ність управлінських рішень абсолютно залежить 

від якості інформаційних ресурсів та адекватнос-

ті засобів комунікації, які застосовуються для їх 

передачі, саме тому постає нагальна потреба в 

удосконаленні системи інформаційного забезпе-

чення діяльності підприємства, що дасть змогу 

підвищити якість обліково-аналітичної інформа-

ції, її обробки та зберігання. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Дослідження теоретичних та практичних 

аспектів, а також проблеми організації та мето-

дології обліку висвітлено у працях багатьох вче-

них-економістів: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, 

Т.А. Гоголь, Г.Г. Кірейцева, В.С. Лень, 

Є.В. Мниха, В.В. Сопко, П.Я. Хомина та інших. 

Значні досягнення названих вчених стали осно-

вою подальшого дослідження проблем та фор-

мування висновків і пропозицій щодо удоскона-

лення обліково-аналітичної системи підприємст-

ва. Проте, окремим питанням щодо ролі та стру-

ктури обліково-аналітичного забезпечення як 

системи ефективного інформаційного управлін-

ня, доцільно приділити більше уваги, що спону-

кає до детальнішого та глибшого їх висвітлення 

у статті. 
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Формулювання цілей статті. Основним 

завданням дослідження є характеристика основ-

них теоретичних аспектів формування обліково-

аналітичної системи підприємства, визначення 

процесу взаємодії елементів цієї системи та їх-

нього впливу на процес управління підприємст-

вом. Методологічною та інформаційною осно-

вою роботи є наукові праці вітчизняних та зару-

біжних авторів, матеріали періодичних видань, 

ресурси Internet. При проведенні дослідження 

використано методи структурно-логічного аналі-

зу, синтезу, теоретичного узагальнення тощо.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. В управлінській діяльності підприємства ва-

жливу роль відіграє бухгалтерський облік. Його 

значення суттєво підвищується при реформуван-

ні у відповідності з міжнародними стандартами 

фінансової звітності. У ринковій економіці бух-

галтер виступає не лише рахівником, який фіксує 

події господарського життя, але і спеціалістом, 

який здатен як зрозуміти та оцінити будь-які 

явища господарського життя підприємства, так і 

попередити їх, запропонувати шляхи розвитку 

подій.  

Обліково-аналітичне забезпечення є скла-

довою інформаційного забезпечення підприємст-

ва і являє собою цілісну систему, мета якої – за-

безпечення якісною та своєчасною економічною 

інформацією заінтересованих внутрішніх та зов-

нішніх користувачів з метою прийняття управ-

лінських рішень для забезпечення сталого розви-

тку підприємства. За розрахунками науковців, у 

системі інформаційного забезпечення підприєм-

ства питома вага обліково-аналітичної інформа-

ції становить близько 70% від загального обсягу 

економічної інформації [2, c.10]. Але слід зазна-

чити, що для забезпечення ефективної роботи 

системи управління необхідна також норматив-

но-правова, технічна, методична, організаційна 

та інша інформація, яка в сукупності може розг-

лядатись як довідкова. 

Об`єктом обліково-аналітичного забезпе-

чення є різного роду інформація – поточна і під-
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сумкова бухгалтерська та аналітична інформація. 

Бухгалтерська інформація включає в себе опера-

тивні дані, що використовуються для економіч-

ного аналізу, статистичної, технічної, соціальної 

та інших видів інформації [8, c.12].  

У системі обліково-аналітичного забезпе-

чення відбувається процес збору, реєстрації, уза-

гальнення та аналізу інформації. Облікова інфо-

рмація формується у рамках фінансового та 

управлінського обліку, аналітична інформація 

формується на основі даних з використанням 

методів стратегічного, фінансового та управлін-

ського аналізу в залежності від вимог зацікавле-

них користувачів. Крім того, система обліково-

аналітичного забезпечення не є замкнутою сис-

темою, оскільки отримує ззовні інформацію, 

здійснює обробку всередині системи та надає її 

іншим користувачам. Складові обліково-

аналітичного забезпечення: облік та аналіз – ма-

ють взаємопов’язані між собою потоки облікової 

і аналітичної інформації, взаємообмінюються та 

взаємодоповнюються інформацією, оскільки ма-

ють єдину інформаційну базу.  

Створення обліково-аналітичної системи 

на підприємстві є необхідною умовою для його 

успішного функціонування. Вперше обліково-

аналітична система описується в середині 90-х 

років авторами І.П. Ульяновим та Л.В. Поповою, 

які під обліково-аналітичною системою розумі-

ють систему, що базується на результатах фор-

мування інформації, джерелами якої є облікові і 

звітні дані бухгалтерського та інших видів обліку 

[9, c.18]. 

Я.В. Соколов трактує обліково-аналітичну 

систему як систему, яка базується на бухгалтер-

ській інформації, що включає оперативні дані, 

які використовуються для економічного аналізу 

статистичної, технічної, соціальної та інших ви-

дів інформації [7, с.21]. О.Д. Гудзинський розг-

лядає це поняття як інтегровану систему прийо-

мів обліково-аналітичного забезпечення мене-

джмента шляхом здійснення специфічних внут-

рішньо- та загальносистемних функцій [4, c.40]. 

Але найбільш вдалим та повним визначенням 

можна вважати трактування поняття обліково-

аналітичної системи Т.А. Гоголь, яка визначає її 

як сукупність взаємопов’язаних елементів 

(суб’єкти, об’єкти, інформаційні потоки та 

зв’язки), гармонійна взаємодія та координація 

роботи яких дає можливість своєчасного форму-

вання якісної та достовірної облікової та аналі-

тичної інформації для інформаційного забезпе-

чення системи управління і зовнішніх користу-

вачів [3, c. 41]. 

Будь-яка система (підсистема) повинна ба-

зуватись на встановлених принципах, оскільки 

лише їх дотримання дозволяє створити ефектив-

ну та оптимальну структуру взаємодії окремих 

елементів системи. Принципи системної природи 

знання та явища розроблялись ще в період анти-

чної філософії та в подальшому протягом всієї 

історії розвитку науки. Принципи системної 

природи пізнання розроблялись в німецькій кла-

сичні філософії: згідно з твердженням Канта на-

укове пізнання є системою, в якій ціле головує 

над частковим; Шеллинг і Гегель трактували си-

стемність пізнання як найважливішу вимогу пі-

знання [10]. 

Наступна сходинка у дослідженні систем-

ності як самостійного предмета пов’язана з ім’ям 

А.А. Богданова. З 1911 до 1925 рр. вийшли три 

томи книги «Всеобщая организационная наука 

(тектология)». Особливістю тектології 

А.А. Богданова є те, що основна увага приділя-

ється закономірностям розвитку організації, роз-

гляду співвідношення стійкого та мінливого, 

значенню зворотних зв’язків, обліку особистих 

цілей організації, ролі відкритих систем. Струк-

тура будь-якої системи розглядається ним як ре-

зультат постійної боротьби протилежностей, що 

змінюють один стан рівноваги системи  

іншим [1]. 

Якщо розглядати обліково-аналітичну сис-

тему з точки зору тектології, то для неї характер-

ні всі існуючі види основних організаційних ме-

ханізмів (формування та регулювання систем). 

До формуючих механізмів у теорії тектології 

належать кон’югація (поєднання комплексів), 

інгресія (входження елемента одного комплексу 

в інший) та дезінгресія (розпад комплексу). В 

обліково-аналітичній системі: 

- кон’югація представлена поєднанням 

обліку, аналізу та аудиту з допомогою 

єдиного інформаційного простору – пі-

дприємства; 

- інгресія складових обліково-

аналітичної системи прослідковується у 

взаємодії фінансового, управлінського 

обліку та податкових розрахунків, у зі-

ткненні внутрішнього та зовнішнього 

аудиту, а також у поєднанні видів ана-

лізу господарської діяльності;  

- дезінгресія в обліково-аналітичній сис-

темі є незначною і полягає у відсутнос-

ті точок дотику її деяких елементів 

(рис.1.). 

Сутність обліково-аналітичної системи як 

складової загальної системи управління полягає 

в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в 

один процес, виконання оперативного мікроана-

лізу, забезпечення безперервності цього процесу 

і використання його результатів для формування 

рекомендацій щодо прийняття управлінських 

рішень. Обліково-аналітична система підприємс-

тва виконує певні завдання, які спрямовані на 

вдосконалення процесу інформаційного забезпе-

чення прийняття ефективних управлінських рі-

шень (рис.2.). 
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Рис. 1. Взаємозв’язок  складових обліково-аналітичної системи* 

* Розробка автора 

 

 

Рис.2. Завдання обліково-аналітичної системи підприємства*  

* Сформовано за даними [3,6] 

 

Формування дійової системи обліково-

аналітичного забезпечення вимагає розробки 

певних правил та механізму взаємодії складових 

частин обліково-аналітичного забезпечення з 

іншими підсистемами управління. Важливість 

дотримання принципів обліково-аналітичного 

забезпечення полягає в можливості встановлення 

правил дій та поведінки для суб’єктів обліково-

аналітичного забезпечення з метою узгодження, 

координації та регулювання їх діяльності у рам-

ках системи управління, що напряму впливає на 

процес прийняття та реалізації управлінських 

рішень.  

Від розробки принципів побудови будь-

якої діяльності залежить її результативність та 

ефективність. Обліково-аналітична система по-

винна будуватись на принципі хронології збору, 

обробки даних та формування звітних докумен-

тів та їх аналізу від оперативної інформації до 

облікової звітності, що подано в таблиці 1. 

Фінансовий 

облік 

Управлінсь-

кий облік 

Податкові 

розрахунки 

Аналіз  

господарської 

діяльності 

Зовнішній 

аудит 

Внутрішній 

аудит 

 
Підприємство 
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Таблиця 1 

Склад обліково-аналітичної системи підприємства 

 

№ Види облікових  

документів 

Методи аналізу та аудиту 

1 Первинні (прибутко-

ві, видаткові та інші) 

документи. 

Порівняння зовнішнього вигляду  відповідно до встановлених норм, перевір-

ка достовірності даних, логічна звірка показників 

2 Зведені документи 

(звіти, реєстраційні 

журнали, виписки). 

Перевірка хронології записів, порівняння даних журналу з даними первин-

них документів, згрупування господарських операцій за видами і адресатами 

3 Журнал реєстрації 

господарських опера-

цій. 

Порівняння відповідності даних, наведених у реєстрах, оцінка кінцевих да-

них кожного запису 

4 Головна книга Зведення даних з журналів і відомостей, оцінка зведених даних за згрупова-

ними рахунками 

5 Облікова звітність:  

5.1 Фінансова звітність Виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності різноманітних показників дія-

льності підприємства, включених у його фінансову звітність; оцінка обліко-

вої та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'я-

зків та взаємозв'язків між показниками; отримання необхідної кількості най-

більш інформативних параметрів, які надають точні та об’єктивні дані щодо 

фінансових результатів, грошових потоків та фінансового стану підприємст-

ва 

 

5.2 Податкова звітність Ретельний аналіз платежів до бюджету та позабюджетних фондів підприєм-

ства, проведення розрахунку податкового навантаження звітного періоду для 

податків,зборів, плати, внесків, мита; перевірка розрахунку, нарахування 

податку на прибуток, перевірка розрахунку податкових різниць. Правильно 

розрахована податкова різниця може суттєво вплинути на розмір податку на 

прибуток у  

наступному періоді, аналіз податкового навантаження. 

5.3 Стастична звітність 

та спеціальна звіт-

ність 

Проведення комплексної оцінки ефективності організаційної структури 

управління, оцінка ефективності управління персоналом та управління мар-

кетинговою діяльністю; перевірка розрахунків зведених статистичних показ-

ників, опрацювання звітно-статистичної та іншої документації, динаміки 

нарахувань та виплат заробітної плати, частини інших доходів працівників. 

5.4 Управлінська (внут-

рішня) звітність 

Порівняння з нормативними, плановими документами і в динаміці, фактор-

ний аналіз використання ресурсів. Аналіз показників цієї звітності дає змогу 

зробити висновки про стан бізнес-планування та організацію виконання пла-

нів, розробити пропозиції щодо поліпшення цієї важливої ланки в управлінні 

підприємством 

 

При організації безперервного аналізу до-

сягається підвищення його оперативності та діє-

вості, оскільки аналіз безпосередньо слідує за 

обліком, а також виконується у процесі фінансо-

вого обліку. При цьому підсистема аналітичного 

забезпечення управління господарською діяльні-

стю перетворюється в постійно діючий фактор 

підвищення ефективності виробництва за раху-

нок активізації всього інформаційного фонду 

організації. 

Необхідно зберегти цілісність аналізу за 

умови її децентралізованої обробки, тобто поєд-

нати процес обробки інформації з процесом при-

йняття рішення. Таке уявлення щодо призначен-

ня обліку та аналізу є важливим і досяжним. 

Значення неперервного обліку та аналізу для 

економічних процесів пов'язано з можливістю 

впливу на них шляхом прийняття необхідних 

управлінських рішень в оперативному режимі. 

Безперервне застосування прийомів та елементів 

аудиту в процесі формування облікової інформа-

ції дозволяє своєчасно виявити і запобігти допу-

щенню відхилень і помилок, що, у свою чергу, 

підвищує якість адміністративної частини госпо-

дарської діяльності, оперативного аналізу і пов'я-

заних з ним управлінських рішень. Таким чином, 

ключовим принципом, що дозволяє обліково-

аналітичній системі досягати поставлених цілей, 

є безперервність взаємозалежного функціону-

вання її складових: обліку, аналізу та аудиту.  

Обліково-аналітична система, діючи перма-

нентно, підвищує якість і розширює сферу практи-

чного застосування облікової інформації, позитив-

но впливаючи в кінцевому рахунку на якість підго-
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товлюваної і поданої звітності та звітні показники, 

тобто на ефективність облікової інформації для 

зовнішніх користувачів. У цьому фундаментальне 

призначення і головна суть обліково-аналітичної 

системи, реалізацію якої доцільно покласти на бух-

галтера, що розпоряджається первинною обліко-

вою та аналітичною інформацією. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Таким чином, проведене нами дослі-

дження дає змогу сформулювати такі висновки: 

- обліково-аналітична система, як  сукуп-

ність взаємопов’язаних елементів (суб’єкти, 

об’єкти, інформаційні потоки й зв’язки), гармо-

нійна взаємодія та координація роботи яких під-

вищує якість і розширює сферу практичного за-

стосування облікової інформації, позитивно 

впливаючи у кінцевому рахунку на якість звіт-

них показників, підготовлення та подання звіт-

ності; 

- з точки зору теорії тектології, процес 

взаємодії елементів цієї системи включає в се-

бе: кон’югацію, інгресію та незначну дезінгре-

сію; 

- основними завданнями обліково-

аналітичної системи підприємства, спрямованої 

на вдосконалення процесу інформаційного за-

безпечення прийняття ефективних управлінських 

рішень, є:  планування діяльності, формування 

аналітичних бюджетів, облік господарських опе-

рацій, аналіз діяльності, контроль за виконанням 

завдань та достовірністю відображення аналіти-

чних даних. 
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Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. 

 

ІТАЛІЙСЬКИЙ ВПЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ  

В СЕРЕДНІ ВІКИ 
 

У статті відображена експансія подвійної бухгалтерії в Європі в середні віки. До 1500 р. подвійний за-

пис являв собою техніку обліку, відому лише італійським купцям. У подальшому, починаючи з ХІV ст., європей-

ські народи (португальці, французи, німці та інші) також почали застосовувати цю техніку обліку. В період з 

ХІІІ ст. до середини ХІХ ст. подвійна бухгалтерія завойовує одну галузь господарства за другою, країну за кра-

їною. Кількість її адептів в Європі стрімко зростає. Найбільш яскравим і прогресивним періодом в історії бух-

галтерії були ХІV і ХV століття. В епоху Ренесансу вирішальним моментом у становленні бухгалтерського 

обліку як науки, його успіхом був вихід в 1494 р. книги великого італійського математика Луки Пачолі (1445-

1515 рр.) «Summa de Arithmetica. Geometria. Proportioni et Proportionalita» (Сума арифметики, геометрії, вчен-

ня про пропорції і відношення). Л. Пачолі дав перше узагальнення подвійної бухгалтерії, провів комплексний 

опис її прийомів і, дякуючи його науковій праці, диграфізм (метод подвійності) спочатку розповсюдився в Єв-

ропі, а з часом і у всьому світі. Трактати, в першу чергу праця Л. Пачолі, мали науковий і навчально-

методичний вплив у плані освоєння бухгалтерського обліку. Вони не охоплювали в повному обсязі його практич-

ний бік. Зокрема, бельгійським вченим Раймондом де Рувером встановлено, що в ХV ст. практика діяльності 

розрахункових палат була набагато досконаліше писаної нескладної системи обліку в ранніх трактатах. Не-

доліком трактатів була відсутність опису промислового обліку, вдосконалень його у Венеції, Флоренції, Мілані 

та інших містах Італії. Не применшуючи значимості Л. Пачолі і його трактату, в ньому не знаходимо нічого 

про паралельні рахунки, додаткові книги, контрольні і взаємопов’язані рахунки, про створення резервів, переві-

рку балансу і багато чого такого, про що знали і користувалися купці, але це не було відображено в трактаті. 

ХІV і ХV століття були найбільш прогресивним періодом в історії бухгалтерії. За ним наступив величезний 

період застою, який затягнувся аж до ХІХ ст., процес впровадження подвійного запису поширювався, а процес 

розвитку і вдосконалення обліку зупинився. 

Ключові слова: записи, подвійна бухгалтерія, журнали, книги, звіти, контракти, консигнація, активи, 

розрахункові палати, облік, рахівництво, регістри, торгівля, компанії, товариства, відділення. 

 

Постановка проблеми. В період з ХІІІ ст. 

до середини ХІХ ст. подвійна бухгалтерія заво-

йовує одну галузь господарства за другою, краї-

ну за країною. Кількість її адептів в Європі стрі-

мко зростає. Найбільш яскравим і прогресивним 

періодом в історії бухгалтерії були ХІV і 

ХVстоліття. В епоху Ренесансу вирішальним 

моментом e становленні бухгалтерського обліку 

як науки, його успіхом був вихід в 1494 р. книги 

великого італійського математика Луки Пачолі 

(1445–1515 рр.) «Summa de Arithmetica. Geome-

tria. Proportioni et Proportionalita» (Сума арифме-

тики, геометрії, вчення про пропорції і відно-

шення). Ця праця складалась з двох частин, які в 

свою чергу поділялись на відділи, відділи на тра-

ктати, а трактати на глави. Дев’ятий відділ пер-

шої частини був присвячений питанням матема-

тики в комерційній справі, його одинадцятий 

трактат, до якого входили  36 глав «Tractatus par-

ticularis de computis e scripturis (Трактат   про ра- 
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Остап’юк Мирослав Ярославович, к.е.н., професор  

кафедри обліку, аудиту і фінансів, Карпатський інститут 

підприємництва  

хунки і записи) містив детальний опис застосу-

вання подвійної бухгалтерії в практичній діяль-

ності торгової компанії. Праця вченого, для яко-

го 2015 рік є ювілейним, мала великий вплив на 

подальший розвиток бухгалтерського обліку, 

облікової думки. Л. Пачолі дав перше узагаль-

нення подвійної бухгалтерії, провів комплексний 

опис її прийомів і, дякуючи його науковій праці 

диграфізм (метод подвійності), спочатку розпо-

всюдився в Європі, а з часом і у всьому світі. 

Трактати, в першу чергу праця Л. Пачолі, 

мали науковий і навчально-методичний вплив у 

плані освоєння бухгалтерського обліку. Вони не 

охоплювали в повному обсязі його практичного 

боку. Зокрема, бельгійським вченим Раймондом 

де Рувером встановлено, що в ХV ст. практика 

діяльності розрахункових палат була набагато 

досконаліше писаної нескладної системи обліку 

в ранніх трактатах. Недоліком трактатів була 

відсутність опису промислового обліку, вдоско-

налень його у Венеції, Флоренції, Мілані та ін-

ших містах Італії. Не применшуючи значимості 

Л. Пачолі і його трактату, нічого не знаходимо в 

ньому про паралельні рахунки, додаткові книги, 

контрольні і взаємопов’язані рахунки, про ство-

рення резервів, перевірку балансу і багато чого 

такого, про що знали і чим користувалися купці, 

однак не знайшло відображення в трактаті.  
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Але одне другого не заперечувало, а скоріше 

доповнювало. Трактат давав основні теоретичні 

напрями, а практичні навики набувались уже в роз-

рахункових палатах, у процесі діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цією проблемою в сучасних умовах займаються 

як вчені-історики, так і вчені-економісти. Зокре-

ма, її обліковий аспект розкрито в роботах таких 

українських вчених, як Ф. Бутинець, Й. Даньків, 

М. Лучко, М. Остап'юк та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті та її основним завданням, опираючись на 

величезний історичний багаж, є розкриття істо-

ричних здобутків в досліджуваному періоді ( 

середні віки, ХІV–ХV стст.), визначення впливу 

на подальший розвиток бухгалтерського обліку, 

облікової думки Луки Пачолі в Європі, а з часом 

і у всьому світі.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Подвійна бухгалтерія, як процес ведення об-

ліку і як техніка обліку, має чітке і єдине італій-

ське походження. Це підтверджується і тим фак-

том, що до ХVІІІ ст. рахівництво за «італійською 

системою» і подвійна бухгалтерія були синоні-

мами. Ніякого сліду цього способу не знайдено в 

облікових книгах середньовіччя за виключенням 

італійських. 

У Франції найстарішим обліковим регіст-

ром капітального характеру була своєрідна різ-

новидність головної книги, яка відноситься до 

1320–1323 рр. і належала невідомому ліонському 

купцю мануфактури, який вів роздрібну торгів-

лю з місцевою клієнтурою.  

Рахунки велись у формі параграфів, при-

чому часто згадується ім’я гаранта сплати боргу, 

посилання свідчать про наявність книги поміток 

і «червоної книги» рахунків, однак про їх зміст 

нічого не відомо. 

Інший порядок записів можна прослідку-

вати в обліковій книзі (1330–1332 рр.) метра Уго 

Тераля, нотаріуса і торговця мануфактурою з 

маленького містечка Форкалькьє в Провансі. 

Книга містить тільки рахунки дебіторів. Кожна 

сторінка поділяється на три колонки: перша – з 

адресою боржника; друга – дає опис операції, 

інколи цей опис робив сам дебітор; у третій за-

значалось: коли і як було погашено борг. Коли 

клієнтом був єврей, то запис здійснювався про-

ванським діалектом, а підтвердження боргу – 

древньоєврейською мовою. За наявності поручи-

телів згадувались їх прізвища. Також вказува-

лось – нотаріально оформлена позика, чи ні. 

Така ж сама структура, що і в книзі ліон-

ського торговця, виявлена в обліковій книзі 

(1340–1341 рр.), яку вів Жан Саваль, купець і 

мануфактурист з Каркасона. Як і в прованській 

головній книзі метра Уго Тераля, запис і зміст 

боргу в основному зроблено самим дебітором. 

З найпізніших облікових книг Франції в 

епоху середньовіччя найбільш цікавими є регіст-

ри братів Боні – купців і банкірів. Їхня діяльність 

була досить різноманітною: вони не тільки за-

ймались торгівлею тканинами, медикаментами і 

пряностями, але і паралельно здійснювали бан-

ківські операції, надавали кредити. Значні за об-

сягом записи складаються з головної книги (1345 

– 1349 рр. і червоної книги депозитів (1347–1368 

рр.), об’єднаних в один том. Як свідчить сама 

назва, червона книга депозитів містить рахунки 

вкладників. Посилання в записах показують, що 

брати Боні також вели журнали, де операції опи-

сувались більш детально. Рахунки велись за фо-

рмою параграфів, залишались незаповненими 

місця для відзначення порядку погашення боргу. 

Вносились результати стосовно кожного вклад-

ника і загалом за певний період. Це підтверджує, 

що складання фінансових звітів практикувались 

також і у Франції, тобто поза Італією. В протива-

гу братам Боні, купець Жак Олів’є з Нарбони вів 

жваву торгівлю з Левантом (країни східної аква-

торії Середземного моря). У його обліковій книзі 

(1381–1391 рр.) знаходимо звичайні рахунки з 

ризикових операцій стосовно товарів, які він до-

віряв роз’їзним компаньйонам, але не заморсь-

ким резидентам. Це свідчить про значно нижчий 

рівень організації торгівлі у Нарбоні, ніж в Італії 

чи Барселоні. Облікова книга показує лише суми, 

вкладені в кожну операцію цього виду, однак не 

розкриває процес їх компенсування. Можливо, 

що ці відомості знаходились в іншій книзі, яку, 

на жаль, не знайдено. 

Купці Тулузи мали звичку вести детально 

розроблені регістри. На жаль, до нас дійшов не-

великий фрагмент регістру, який можна назвати 

постійною інвентарною книгою (1433–1441 рр.), 

виявлений серед паперів Жана Лапейра, продав-

ця мануфактури. До кожного купленого ним су-

вою тканини було прикріплено ярлик і йому 

присвоювався номер. Цей номер, купівельна ціна 

і довжина кожного сувою тканини записувались 

до інвентарної книги. Оскільки тканин різалась 

на окремі щматки, записувалась їх довжина, а 

також виторг від продажів. Коли весь сувій тка-

нини було повністю продано, Жан Лапейр ви-

значав свій дохід, вираховуючи витрати з витор-

гу. Таким чином він достеменно знав суму одер-

жаного прибутку від продажу кожного свого за-

купу і міг у будь-який час мати інформацію щодо 

залишків товару на складі і його вартість. Лапейр 

вів і інші книги, однак фрагменти їх виявилися у 

дуже поганому стані. 

Після Італії найбільш цікавими середньо-

віковими обліковими книгами є регістри двох 

фламандських міняйл з Брюгге – Коляра де Марк 

і Гійома Рюеля. Ці книги велись повністю фран-

цузькою мовою з використанням фламандських 

слів. Комплект де Марка включає в себе п’ять 

головних книг і два журнали. Він охоплює пері-

од часу від Пасхи (6 квітня) 1366 р. до Різдва 

1369 р., причому головні книги велись безперер-
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вно. Тільки один великий регістр Рюеля є голов-

ною книгою, записи в якій відтворюють дані від 

січня 1369 р. до червня 1370 р. У додатку вона 

містить фрагмент касової книги щоденних над-

ходжень і видатків з 21 березня 1370 р. по 27 че-

рвня того ж року. Діяльність міняйл не обмежу-

валась лише розміном грошей, але й охоплювала  

банківські операції. Багато платежів, особливо 

між купцями, здійснювались шляхом трансфер-

тів у книгах, а не грошима, тобто передачею прав 

на активи. Це пояснюється, відповідно, і наявніс-

тю в облікових книгах Брюгге багатьох записів 

про переведення сум з однієї особи на іншу. 

Найбільш поширеним способом надання кредиту 

був овердрафт (кредитування рахунку клієнта, 

коли в нього відсутні власні кошти, особливість 

цього кредиту полягає в тому, що для його пога-

шення спрямовуються всі кошти, що надійшли 

на рахунок клієнта). У зв’язку з цим багато кліє-

нтів мати дебетове сальдо. 

Коляр де Марк і Гійом Рюель вели рахун-

ки головної книги ad modum banchi, тобто за 

двосторонньою формою з поділом кожної сторі-

нки на дві вертикальні колонки. 

Головні книги були досить значні за обся-

гом і займали 800 сторінок, однак журнали були 

невеликих розмірів. За формою і змістом вони 

нагадували журнали Генуезьких банків Італії. 

Записи велись у них суворо в хронологічному 

порядку і перекреслювались по діагоналі, що 

свідчило про перенесення даних до головних 

книг. У зв’язку з тим, що чеки не застосувались, 

журнали служили для запису трансфертних ор-

дерів за усною вказівкою клієнтів. Головні книги 

Коляра де Марка складались з трьох частин і пе-

рша найбільша містила рахунки місцевих вклад-

ників і клієнтів, друга – клірингові рахунки за 

розрахунками з іншими міняйлами, а третя – ра-

хунки іногородніх клієнтів, які проживали в ос-

новному у Валансьєнне, звідки родом був Коляр 

де Марк, і де він зберіг ділові зв’язки.  

Незаперечно і те, що де Марк і Рюель вели 

свої книги за простою системою. Їх головні кни-

ги містять тільки особові рахунки. Дохід від роз-

мінних операцій визначався як залишок грошової 

готівки. 

Можна також дійти висновку, що звіти ча-

сто складались на окремих аркушах, які зберіга-

лись ще рідше, ніж облікові книги. Той факт, що 

їх знайдено досить мало, ще не свідчить, що 

практика складання фінансових звітів була при-

йнята тільки в Італії. 

Відносно високий рівень фламандської бух-

галтерії в ХІV ст. без сумніву свідчив про італійсь-

кий вплив. Цей вплив не відносився до територій 

Брюгге, навіть Голландії, де стан обліку залежав 

від рахункової практики, прийнятої у ганзейських 

купців. Ганза – це торговий і політичний союз пів-

нічних міст Європи з ХІV по ХVІІ ст. з центром у 

місті Любек. Торгівля велась на захід, північ і схід 

Європи. Рахівництво Ганзи має одну спільну рису з 

бухгалтерією Венеції: в ньому особливе значення 

мав облік товарів, відправлених за кордон. У всіх 

інших відношеннях записи ганзейських купців до-

сить примітивні і не можуть порівнюватись з вене-

ціанськими. Це викликано тим, що організаційні 

форми торгівлі на півночі були менш розвинені, 

ніж на півдні. 

Існує одне основне пояснення того, що ці 

форми торгівлі не були складними. Ганза пере-

важала тим, що здійснювала свої операції по од-

ній осі, центр якої знаходився в Любеку, і вони 

розповсюджувалась від Лондона і Брюгге на за-

ході до Данціга, Риги, Ревеля і Новгорода – на 

сході. В неї було тільки одне відгалуження в пів-

нічному напрямі, яке досягало Бергена в Норве-

гії, одного з найбільших рибних ринків Серед-

ньовіччя. Подібно до венеціанців купці Ганзи 

вели свої справи через посередників і агентів за 

кордоном.  

Їх типовим інститутом було, так зване, 

спільне товариство за кордоном, де один компа-

ньйон в одному пункті обслуговував свого парт-

нера, а в іншому місці як контрагент і навпаки. 

Хоча ганзейський купець часто залишався вдома 

і вів свої справи через розрахункові палати, його 

агенти або службовці постійно знаходились в 

дорозі, курсуючи між Любеком і Брюгге або Лю-

беком і Данцігом, залежно від стану справ. Буду-

чи за кордоном, ганзейські купці переважно дія-

ли через господаря гостинного чи заїжджого 

дворів, де вони зупинялись. Як правило, госпо-

дар був також брокером, який брав участь у усіх 

угодах. Відомі купці з Брюгге становили виня-

ток. Але навіть вони досить часто перебували у 

роз’їздах, і це перешкоджало веденню його ос-

новного бізнесу.  

Ці роз’їзди були зумовлені значною мірою 

не лише організаційними і економічними причи-

нами, але також низьким і безсистемним рівнем 

обліку. Остання обставина перешкоджала конце-

нтрації керівництва і примушувала главу компа-

нії підтримувати особисті контакти зі своїми пі-

длеглими. Метою ганзейського рахівництва було 

не складання загального звіту про фінансовий 

стан компанії, а підготовка необхідних даних для 

періодичного регулювання розрахунків за рахун-

ками компаньйонів «спільного товариства за ко-

рдоном», або між господарем і агентом. Іншою 

метою обліку, зазвичай, було врегулювання не-

задоволених претензій. Ганзейське рахівництво 

ніколи не йшло далі цієї мети. Зазначені недолі-

ки заважали перетворенню об’єднаних німець-

ких купців з ганзейських міст у більш значні і 

потужні, подібно італійським, компанії з постій-

ними відділеннями за кордоном. Незаперечним 

результатом було сповільнення економічного 

прогресу в північних Німеччині і Скандинавії. 

З типовими рисами рахівництва Ганзи зу-

стрічаємось у самій ранній ганзейській обліковій 
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книзі (1329–1360 рр.) Германа Вітенберга і його 

сина Іогана, колишнього бургомістра Любека в 

1360 р., який скінчив життя на ешафоті у 1363 році. 

З початку ця книга велась викривленою 

латиною, згодом –нижньонімецьким діалектом. 

Параграфи із записами кредитних угод і вкла-

день, пов’язаних з відправкою товарів за кордон, 

записані невпорядковано один за одним. Між 

параграфами залишено місце тільки для реєстра-

ції сум часткової оплати, без будь-яких деталей і 

пояснень. Після завершення угоди відповідний 

параграф просто перекреслювався. Касові опера-

ції не реєструвались взагалі. 

Дещо кращу побудову записів можна спо-

стерігати в обліковій книзі купця з Ростока – Іо-

гана Тельнера (1345–1350 рр.), яка велась латин-

ською мовою. У ній є намагання класифікації 

рахунків. Рахунки, що відносяться до операцій з 

відправки товарів за кордон, розміщені на пер-

ших сторінках книги, а рахунки за угодами в 

кредит – у кінці книги. Також поліпшення обліку 

можна знайти в обліковій книзі Вікко фон Гель-

дерзена (1367–1392 рр.), гамбурзького купця, 

який торгував мануфактурою, а також здійсню-

вав імпортно-експортні операції різних товарів. 

Його записи зроблені як латиною, так і німець-

кою, часом мішаним «суржиком». 

Елементарна класифікація аналогічних ра-

хунків виявлена в пам’ятній книзі (1330– 

1336 рр.), яку вели Іоган Клінгенберг і Герман 

Варендорп – визначні купці з Любеку. 

Рахунки Іогана Пліге (1391–1399 рр.) – пос-

тійного представника тевтонського ордена в Брю-

гге, значно вищої якості. Вони велись акуратно, 

обґрунтовано, що зовсім незвично для ганзейсь-

ких купців. Як представник ордена, він забезпечу-

вав потреби у фламандських тканинах і прянощах, 

які закуповувались на гроші, виручені від прода-

жу бурштину, меду, воску, хутра і інших товарів, 

які надходили з Пруссії в Брюгге. Хільдебранд 

Віккенхузен (1365–1426 рр.) займав виключне 

становище серед ганзейських купців. Амбітний і 

ініціативний, він намагався розширити свою 

справу і розвинути співпрацю з Венецією. 

Окрім ділових листів до нас дійшли 10 об-

лікових книг Віккенхузена, які належать до пері-

оду 1399–1400 рр. Вони велись методом ганзей-

ських купців досить акуратно. Записи в цих кни-

гах, зазвичай, полегшували розрахунки з компа-

ньйонами чи агентами, але не охоплювали усіх 

питань діяльності. Ця система відповідала усім 

вимогам, допоки обсяг діяльності був незначним 

і в ньому брали участь тільки два партнери, але 

абсолютно стала непридатною, коли купець по-

чинав здійснювати операції з мережею агентів і 

товариства ставали тристоронніми.  

Той факт, що в цей час складалась і визрі-

вала більш раціональна система обліку, знахо-

дить підтвердження в обліковій книзі Іогана Піс-

ца (1421–1454 рр.), купця-комісіонера з Данцігу. 

Ця книга складається з трьох частин: у першій 

зареєстровані тільки продажі в кредит; у другій – 

закупи, і в третій – відомості про консигнаційні 

товари, одержані або довірені іншим торговим 

агентам. У всіх трьох частинах кожна угода де-

тально викладена на лівому боці сторінки, а на 

правому – зареєстровані платежі та надходжен-

ня. В записах Іогана Пісца техніка обліку досягає 

такого рівня, який не був перевершений іншими 

ганзейськими купцями. 

Однак, пізніша облікова книга Генріха Ду-

нкельгуда (1479 р.), любекського торговця ману-

фактурою знову заповнена простим переліком 

різноманітних відомостей. Цю книгу, в якій на-

віть знаходився заповіт, власник взяв з собою у 

час прощі до Сант-Яго Компестелло. Релігійність 

Дункельгуда не завадила йому пам’ятати про 

свої справи і, проїжджаючи через Брюгге, він 

використав можливість для укладення вигідних 

для себе угод. Його рахунки інколи велись за 

двосторонньою формою, однак  Дункельгуда не 

можна вважати послідовним у здійсненні цієї 

практики. Посилання на інші книги свідчать, що 

обсяг його діяльності був достатньо широкий і 

різноманітний, що викликало необхідність ве-

дення одночасно кількох облікових книг. 

У середні віки нідерландські міста біля за-

токи Зюйдерзее мали тісні контакти з Ганзейсь-

ким союзом, навіть якщо вони не були його уча-

сниками. Їх методи торгівлі і система рахівницт-

ва були подібні до ганзейських. Доказ цього зна-

ходимо в регістрі (1457–1463 рр.) невідомого 

купця з Гоорна, маленького містечка в північній 

Голландії. Параграфи, що стосувались претензій 

і боргів, записані один за одним без всякого по-

рядку. У випадках проведення кінцевих розраху-

нків запис просто закреслювався. На полях, пе-

ред кожною статтею, аналогічно книзі метра Уго 

Тереля записана адреса контрагента. Наявна та-

кож спеціальна помітка про те, чи звіряли спіль-

но дебітор або кредитор і купець із Гоорна свої 

рахунки і чи дійшли вони згоди щодо залишку. 

Не бачимо прогресу і в обліковій книзі 

двох амстердамських купців: Симона Реерзона і 

Реєра Дікерзона, які регулярно  їздили в Данціг. 

Зрозуміло, що статті стосовно однієї і тої самої 

поїздки згруповувались разом. 

З вищезазначеного, аналізуючи записи 

Раймонда де Рувера, можемо дійти висновку, що 

ганзейське рахівництво було недосконале і пере-

бувало на низькому рівні до 1500 року. Якщо 

облікові книги ревельських (таллінських) купців 

визнати типовими, то їх рівень майже не змінив-

ся впродовж ХVІ ст., і метою ведення записів, як 

і раніше, був збір даних щодо термінів оплати за 

рахунками. Так, як шляхом листування не зав-

жди вдавалось досягнути згоди, вирішення про-

блемних питань відкладалось до зустрічі сторін 

або смерті одно з контрагентів, який залишав 

своїм спадкоємцям турботи щодо врегулювання 
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претензій. Безсистемність рахівництва, коли ко-

жен купець керувався своїм баченням  стосовно 

розв’язання проблем, була серйозним недоліком 

організації ганзейської торгівлі загалом. 

В ХІV і ХV століттях структура торговель-

ної організації в Південній Німеччині суттєво від-

різнялась від північнонімецької. Замість відси-

лання товарів за кордон на ризик відправника, 

південнонімецькі купці створювали справжні 

компанії з капіталом і власною системою рахів-

ництва. У багатьох випадках це були компанії 

італійського взірця з мережею постійних відді-

лень. Рахівництво також знаходилось на високому 

рівні. Це ще не була подвійна бухгалтерія, однак 

добре побудована система звичайного запису мо-

гла використовуватись досить ефективно і не була 

серйозною перешкодою в розвитку торгівлі. 

Перша південнонімецька облікова книга в 

історичній літературі датується 1304–1307 рока-

ми. Ця боргова книга, видана латиною, належала 

сімейному товариству Хольцшуерів з Нюрнбер-

га, які торгували мануфактурою. Вона не викли-

кає великої зацікавленості з позицій обліку і ве-

лася вона за формою параграфів. Коли борг 

сплачувався, дебетовий запис погашався звичай-

ним перекресленням або записом persolvit (по-

гашено). Також зазначались прізвища свідків 

угоди. Особливістю цієї книги була класифікація 

клієнтів за їх соціальним становищем: дворянст-

во (перші 30 сторінок), духовенство (подальші 6 

сторінок) і бюргери (інші 12 сторінок). 

Усього в книзі зроблено більше двох тисяч 

записів за операціями з 445 клієнтами, серед 

яких було 242 дворянина, 53 духовних осіб і 150 

бюргерів Нюренберга. Селяни у цьому переліку 

відсутні взагалі, очевидно вони не купували до-

рогих тканин, якими торгували Хольцшуери. 

Наступною в хронологічному переліку є 

облікова книга (1383–1407 рр.) Вільгельма і Ма-

теуса Рунтінгерів, батька і сина купців з Регенс-

бурга в Баварії. Їхні ділові зв’язки поширювались 

від Праги до Венеції, а службовці регулярно від-

відували ярмарки у Франкфурті-на-Майні.  

В 1392 р. Матеус був призначений міським міняй-

лом і завідувачем монетного двору. Більшість йо-

го значних за обсягом записів стосується операцій 

з обліку грошей. Відмінною рисою книги Рунтін-

гера є поступова поява двосторонньої форми, ско-

ріш за все тому, що записи в рахунках за формою 

параграфа вносили певний хаос у систему обліку. 

Той факт, що облікова книга Ульріха Штар-

ка (1426–1435 рр.) має дебет і кредит на протилеж-

них боках сторінки, підтверджує, що двостороння 

форма поступово завоювала визнання у Південній 

Німеччині у відносно ранню епоху. Всі спроби пів-

деннонімецьких підприємців вдосконалювати у 

своїх облікових книгах форму параграфу замість 

подвійного запису, нічого путнього не дали, як, 

наприклад, облікова книга мюнхенського купця 

Гансе Лерера (1440–1458 рр.). 

Підприємці півдня Німеччини періодично, 

якщо не щорічно, складали майнові і фінансові 

звіти. Так, наприклад, компанія Кресс у Нюренбер-

зі зробила своїм правилом підготовку таких звітів 

кожні два, три або чотири роки. Вперше такий звіт 

було складено в 1395 р., а потім у 1397, 1401, 1403, 

1407, 1411, 1413, 1415, 1418, 1422 і 1425 роках. Ве-

лика компанія Равенсбурга, що здійснювала діяль-

ність впродовж півтора століття, дотримувалась 

аналогічної практики. Таким чином поступали і 

інші компанії. У зв’язку з тим, що книги велись за 

простою системою, фінансові звіти базувались на 

даних інвентаризації, проведення якої було нелег-

кою справою, чим пояснюється той факт, що пере-

лік інвентаря складався кожного року. Доходи, 

очевидно, визначались шляхом вирахування зо-

бов’язань і первинних вкладень із загального під-

сумку усіх активних статей. Жодного повного звіту 

не збереглось. Хоча, згідно з даними фрагменту, 

загальна сума активів равенсбургської компанії в 

1497 р. становила 165473 рейнських флоринів. Це 

досить значна сума для ХV століття. 

У звітах, надісланих відділеннями до голо-

вної контори, особливо виділялись обґрунтовані 

сумнівні і безнадійні претензії. Складання зага-

льного звіту і перевірка рахунків, поданих відді-

леннями, проводилось досить помпезно. Для ви-

рішення або періодичного врегулювання розра-

хунків партнери (а їх було досить багато) збира-

лись у Равенсбурзі і більше місяця їх утримання 

здійснювалось за рахунок компанії. 

Хоча рахівництво у південнонімецьких 

компаніях було на високому рівні, воно все ж 

відставало від італійської практики. Бухгалтерія 

равенсбургської компанії в кінці ХV ст. була на 

рівні способів обліку, що застосовувались вели-

кими флорентійськими компаніями в 1340 році. 

У Швейцарії умови були схожими з Пів-

денною Німеччиною. Облікова книга невідомого 

купця з Женеви (1437–1448 рр.) все ще велась 

латиною і містила виключно рахунки дебіторів. 

Єдиною ознакою прогресу було застосування 

двосторонньої форми. Торгова палата Женеви 

зберігає в своїх архівах серію з семи облікових 

книг, які відносяться до 1483–1520 рр., і належа-

ли компанії Вьюарамбер і Салаз. Комплект не є 

повним, лише один з регістрів є приблизним ана-

логом головної книги; інші – це книги з реєстра-

ції продажів. 

Обмеженість інформації не дозволяє зро-

бити висновок про ранній розвиток комерційної 

бухгалтерії на Британських островах. До 1400 р. 

єдиним манускриптом, який викликає певну за-

цікавленість, є книга лондонського торговця за-

лізними виробами Джільберта Магфельда, серед 

клієнтів якого, до речі, був Джоффрі Чосер (зна-

менитий англійський поет другої половини  

ХІV ст.). Вона велась нормано-французьким діа-

лектом. Цей опус не відображає методичної роз-

робки облікової справи. Записи в книзі викону-
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ють роль пам’ятних заміток. На жаль, ні один із 

значних торговців шерстю не залишив по собі 

яких-небудь регістрів. Ділова переписка англій-

ських купців, таких як Целіс, дає можливість 

зробити висновок, що рівень рахівництва в сере-

дньовічній Англії не набагато перевищував рі-

вень розвитку бухгалтерії в Північній Німеччині. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Подвійна бухгалтерія в Європі розпо-

всюдилась з Італії. Італійська торговельна орга-

нізація була вже настільки складною, що купці 

не могли обійтися без ефективної системи рахів-

ництва. В інші країни Європи подвійна бухгал-

терія не проникла аж до ХV ст., тобто до винахо-

ду Гутенбергом в 1436 р. книгодрукування, яке і 

сприяло її поширенню. Після виходу в світ книги 

Луки Пачолі «Трактат про рахунки і записи» у 

1494 р. і її друку, метод подвійності швидко по-

ширився європейськими країнами. 

ХІV і ХV століття були найбільш прогре-

сивним періодом в історії бухгалтерії. За ним 

наступив величезний період застою, який затяг-

нувся аж до ХІХ ст., процес впровадження по-

двійного запису поширювався, а процес розвитку 

і вдосконалення обліку зупинився. 

Отже, значна робота виконана в напрямі 

вивчення середньовічних книг. Таким чином, 

вже можливо уявити собі розвиток бухгалтерії до 

1500 р. Практично історію бухгалтерії до 1500 р. 

писали на основі достовірних матеріалів, а пода-

льші періоди висвітлювались на основі трактатів. 

У архівах і бібліотеках Європи є досить обліко-

вих книг, ділових документів більш пізнього пе-

ріоду. Соратник Раймонда де Рувера, французь-

кий вчений Анрі Лапейр, опублікував досить 

цікаву книгу про компанію Симона Руїца (1525–

1597 рр.) з Медини-дель-Кампо. За обсягом архі-

ви цієї компанії майже такі ж, як і Датіні. Безліч 

за кількістю документів, в т.ч. папери боргової 

тюрми в Антверпені, а також архіви Карпоні, 

Мартелі, Строцці і Геллі-Тассі у Флоренції, і ба-

гато інших середньовічних компаній, незважаю-

чи на те, що вони потроху досліджуються, ще 

потребують кропіткої праці. Вивчення цих облі-

кових книг пізнішого періоду можливо покаже, 

що трактати, які належать до того часу, не є сто-

відсотковими гарантами у висвітленні справж-

нього стану організації господарства в минуло-

му. Історія, яка ґрунтується на оригінальних кни-

гах і документах, правдиво висвітлює стан ве-

дення обліку, формування облікової культури в 

різні періоди господарської діяльності. Історія, 

що опирається на трактати, лише рекомендує 

необхідний порядок його ведення. Таким чином, 

у першому випадку маємо реальний історичний 

факт, який сформувався з практичної діяльності, 

а в другому – теоретичний, рекомендований, да-

лекий від реальності. 
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У статті досліджено місце організації управлінського обліку на деревообробних підприємствах з вироб-

ництва твердого біопалива з метою отримання достовірної інформації для прийняття менеджерами управ-

лінських рішень. Обґрунтовано, що з метою визначення місця організації управлінського обліку в інформацій-

ному забезпеченні сучасної системи управління деревообробними підприємствами для реалізації управлінських 

цілей, як стратегічних, так і оперативних, необхідним є їх структурування. Виокремлено чотири рівні управ-

лінських цілей: перший рівень – національний; другий – галузевий; третій – регіональний; четвертий – на рівні 

підприємства. Розроблено ієрархічну модель інформаційних потоків, отриманих у результаті належної органі-

зації управлінського обліку для реалізації управлінських цілей різних рівнів. На основі проведеного дослідження 

розроблено концептуальну модель організації управлінського обліку в інформаційному забезпеченні системи 

управління деревообробним підприємством. 
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Постановка проблеми. В теперішніх умо-

вах зміни, які виникають в економічній, соціальній 

та політичній сферах України обумовлюють необ-

хідність перегляду усталених теоретико-

методологічних основ управлінської системи, як 

окремих регіонів, так і країни в цілому. Так, зокре-

ма, у 2014 р. було прийнято головний плануваль-

ний документ Івано-Франківщини «Стратегія роз-

витку Івано-Франківської області на період до 

2020 р.», у якому акцентується увага на те, що су-

часний світ загальної конкуренції та глобальних 

викликів, браку природних, фінансових, людських 

ресурсів спонукає суб’єктів різних ринків шукати 

нові можливості для розвитку, використовувати 

власні переваги та можливості для отримання кра-

щого доступу до ресурсів [1, с.38]. Активізація в 

управлінні спонукає до створення якісно нової ор-

ганізації управлінського обліку як основного дже-

рела інформації для прийняття обґрунтованих рі-

шень суб’єктами господарювання. 

Ця проблема посилюється необхідністю 

вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління стійким розвитком економіки в кон-

тексті енергоефективності та екологічної безпеки 

регіону, який передбачає стимулювання розвитку 

малого та середнього бізнесу. Виходячи з цього, 

актуальним є дослідження проблем організації  

управлінського обліку в системі управління де-

ревообробних підприємств з виробництва твер-

дого біопалива для прийняття дійових рішень. 
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Питання  організації управлінського обліку 

знайшло відображення у працях як вітчизняних, 

так і зарубіжних дослідників: О.М. Бартоша [2], 

Н.В. Бондарчук [3], С.Ф. Голова [4], К. Друрі [5], 

Т.П. Карпової [6], Л.В. Нападовської [7], 

В.В. Подуная [8], Ч. Хорнгрена [9], М.Г. Чума-

ченка [10]  та ін. 

Визначаючи цінність отриманого доробку 

зазначених науковців, слід зауважити, що науко-

вих праць, присвячених дослідженню питань 

щодо розкриття ролі і місця організації управлін-

ського обліку як основного джерела інформації 

для прийняття управлінських рішень на деревоо-

бробних підприємствах недостатньо. Перспекти-

вність вирішення зазначених вище питань потре-

бує подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження місця і ролі організації 

управлінського обліку на деревообробних підп-

риємствах з виробництва твердого біопалива з 

метою отримання достовірної інформації для 

прийняття менеджерами управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Вивчення нормативних документів Інституту 

бухгалтерів з управлінського обліку (Institute of 

Management Accountants, IMA) дало змогу вста-

новити, що важливою особливістю управлінсь-

кого обліку є його можливість впливати на роз-

робку і реалізацію стратегії, з метою досягнення 

підприємством успіху. Також, Інститутом від-

значено, що бухгалтер з управлінського обліку 

сприяє успіху підприємства, беручи участь у ре-

алізації його стратегії. Це забезпечується тим, що 

бухгалтери з управлінського обліку можуть ви-

ступати як частина управлінської структури 

(управлінської команди) на всіх рівнях інформа-

ційних потоків, що передбачає участь у прийнят-

ті стратегічних управлінських рішень [11]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, 

що Інститут бухгалтерів з управлінського обліку, 

керуючись практичною необхідністю, розширює 

можливості самого управлінського обліку і під-

вищує роль бухгалтерів з управлінського обліку. 

При цьому бухгалтер, з одного боку, виконує дії 

щодо отримання, обробки та передачі інформа-

ції, а з іншого – бере участь у прийнятті управ-

лінських рішень, тобто робота бухгалтера є 

центральною для інформаційного забезпечення 

системи управління суб’єктів господарювання. 

Оскільки управлінський облік є складною 

системою, тому він і потребує адекватної органі-

зації. Для розкриття питання щодо правильної 

побудови управлінського обліку важливим є по-

переднє вивчення тверджень науковців щодо 

розвитку можливостей застосування управлінсь-

кого обліку. Так, зокрема, дослідники 

В.В. Подунай [8], О.М. Бартош [2, с. 41] та 

Н.В. Бондарчук [3] цілком правомірно вважають, 

що як унікальна інформаційна система управлін-

ський облік виступає базисом (основою) системи 

управління, сприяючи реалізації стратегічних, 

тактичних та оперативних рішень. 

При цьому, науковцем В.В. Подунай [8] об-

ґрунтовано і уточнено цілі застосування інформа-

ції, яку надає управлінський облік, а саме для: ви-

значення стратегії та планування майбутніх опера-

цій підприємства; контролювання її поточної дія-

льності; оптимізації використання ресурсів; оцінки 

ефективності діяльності; зниження рівня 

суб’єктивності в процесі прийняття рішень.  

Виконання вищенаведених цілей буде спри-

яти здійсненню бажаної мети щодо досягнення 

стабільного стану підприємства. Як стверджують 

дослідники [12; 13], управління – це цілеспрямова-

ний вплив на процес, об’єкт, систему з метою збе-

реження їх стійкості або переведення з одного ста-

ну в інший, а управління в цілому – як поєднання 

процесів економічного та соціального управління 

національною економікою, галузями, регіонами, 

виробничо-господарськими організаціями (підпри-

ємствами). З огляду на вищенаведене, управління 

на досліджуваних деревообробних підприємствах 

можна визначити як процес цілеспрямованої еко-

номічної та соціальної дії на господарську діяль-

ність підприємства (управління матеріальними, 

трудовими і фінансовими ресурсами; постачанням, 

виробництвом, збутом продукції та ін.) з метою 

реалізації його стратегії. 

Визначення цілей управління – головний і 

початковий етап управління. Цілі підприємства 

підрозділяються на кілька взаємозалежних рівнів 

і утворюють певну ієрархію, у якій розрізняють 

стратегічні, тактичні й оперативні цілі управлін-

ня. Стратегічні цілі передбачають вирішення до-

вгострокових масштабних проблем; їх досягають 

топ-менеджери найвищої ланки управління за 

допомоги стратегічного планування й керівницт-

ва всім підприємством.  

Тактичні цілі – завдання, які передбачають 

вирішення окремих середньострокових проблем, 

які необхідні для досягнення стратегічних цілей 

фірми; за їх досягнення відповідають керуючі 

середньої ланки. Інструментами їх діяльності є 

тактичне планування й керівництво основними 

підрозділами та функціями підприємства.  

Оперативні цілі – завдання, які передба-

чають вирішення поточних питань. Вони опису-

ють дії, необхідні для досягнення тактичних і 

стратегічних цілей; є часткою процедури управ-

ління та функцією менеджерів низової ланки, які 

за допомоги оперативного планування й керів-

ництва окремими працівниками виконують свої 

управлінські функції [12]. 

Слід відмітити, що такий поділ управлінсь-

ких цілей є досить умовним, оскільки на практиці 

не завжди є можливість і необхідність виокремлен-

ня всіх цих видів цілей. Так, у працях деяких нау-

ковців наводяться стратегічні цілі як довгострокові 

та тактичні і оперативні, так і короткострокові. 

Оскільки останні відносяться до короткостроково-

го управління, тому їх часто об’єднують в одну 

групу [12; 13, с. 43]. Практичним підтвердженням 

цього є Стратегія Івано-Франківщини [1], яка міс-

тить виокремлені стратегічні та оперативні цілі. 

Відповідно до цього поділу підпорядковують свої 

цілі підприємства регіону. 

З метою наукового обґрунтування місця 

організації управлінського обліку в інформацій-

ному забезпеченні сучасної системи стратегічно-

го управління деревообробними підприємствами 

з виробництва твердого біопалива для реалізації 

управлінських цілей  (як стратегічних, так і опе-

ративних) необхідне їх структурування. Автором 

виокремлено чотири рівні управлінських цілей 

(рис. 1): перший рівень – національний – на зага-

льнодержавному рівні; другий – галузевий – на 

рівні галузі національної економіки; третій – ре-

гіональний – на рівні регіону; четвертий – на рі-

вні підприємства.  

Досліджувані деревообробні підприємства 

з виробництва твердого біопалива на національ-

ному рівні підпорядковують свою діяльність 

плану дій в межах положень Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» [14]. Відповідно до 

неї головним завданням визначено забезпечення 

енергетичної безпеки і перехід до енергоефекти-

вного та енергоощадного використання, а також 

споживання енергоресурсів із впровадженням 

інноваційних технологій.  

На галузевому рівні визначальною є Но-

ва Енергетична стратегія України: безпека, 

енергоефективність, конкуренція [15], яка ви-

значає план дій для досягнення таких цілей, як: 

формування енергоефективного суспільства; 

закладання міцного енергетичного фундаменту 

для сприяння розвитку конкурентної економі-

ки. Згідно з цим документом зниження енерго-

ємності економіки, а також диверсифікація 
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джерел і шляхів постачання енергоресурсів 

сприятиме підвищенню економічної, енергети-

чної та екологічної безпеки, що приведе до оп-

тимізації енергетичного балансу та закладе 

міцний фундамент для сталого енергетичного 

майбутнього країни [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце організації управлінського обліку у процесі реалізації управлінських цілей (у розрізі їх рівнів)* 

* Авторська розробка

 зниження енергоємності валового внутрішнього продукту  
шляхом забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов'язко-
вого комерційного обліку споживання енергоресурсів (енергії та 
палива), переходу до використання енергоефективних техно-
логій та обладнання, зокрема через механізм залучення енерго-
сервісних компаній, реалізації проектів з використанням аль-

тернативних джерел енергії 

 подовження технологічних ланцюгів в ресурсо- та енергоєм-
них галузях з метою виробництва продукції більш високих пе-
реділів з формуванням більшої доданої вартості на одиницю 
ресурсів/енергії; 

 підвищення ресурсо- та енергоефективності існуючих ресур-
со- та енергоємних галузей шляхом технічного та технологічно-
го переоснащення 

 

Рівні  

управлінських цілей 
Оперативні цілі 

Стратегічні цілі  

ІІ. Галузевий рівень  
 Формування енергоефективного суспільства; 

 Закладання міцного енергетичного фундаменту для сприяння 
розвитку конкурентної економіки 

ІІІ. Регіональний рівень 

 стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу; 

 забезпечення енергоефективності; 

 забезпечення екологічної безпеки регіону; 

 Стійкий розвиток економіки 

ІV. Рівень підприємства 

 забезпечення технічного оснащення підприємства; 

 досягнення стабільного фінансового стану; 

 налагодження логістики; 

 підвищення кваліфікації працівників; 

 забезпечення раціонального використання ресурсів 
підприємства; 

 Підвищення конкурентоспроможності  підприємства 

 Розширення ринків збуту продукції 

Організація управлінського обліку 

здійснення процедур в межах окремих функцій управління з ме-
тою прийняття дійових рішень як в цілому по підприємству, 

так і для окремих центрів відповідальності, які виокремлюють-
ся в межах організаційної структури управління останнього для  
взаємоузгодження їхньої діяльності, спрямованої на досягнення 

стратегічних цілей підприємства 

оцінки ефективності стратегії 

управління за такими аспектами, як 

конкурентоспроможність, ринкова 

позиція, прибутковість, управління 

ресурсами, інновації тощо 

І. Національний рівень 
 Реформи енергетики 

 Програма енергонезалежності 
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На рівні регіону підпорядковуються стра-

тегічній цілі Івано-Франківщини [1] – стійкий 

розвиток економіки у розрізі оперативних цілей: 

стимулювання розвитку малого і середнього біз-

несу, забезпечення енергоефективності та забез-

печення екологічної безпеки регіону. 

Дослідження системи управління діяльніс-

тю деревообробних підприємств дозволило нам 

виокремити стратегічні цілі на рівні власне дере-

вообробного підприємства: підвищення конку-

рентоспроможності функціонування підприємст-

ва та розширення ринків збуту продукції.  

Їм, у свою чергу, підпорядковуються такі 

оперативні цілі: забезпечення технічного оснащен-

ня підприємства; досягнення стабільного фінансо-

вого стану; налагодження логістики; підвищення 

кваліфікації працівників; забезпечення раціональ-

ного використання ресурсів підприємства та ін. 

Тому з метою успішної реалізації вищена-

ведених управлінських цілей на рівні деревооб-

робного підприємства необхідною є належна ор-

ганізація управлінського обліку, який виступає 

інформаційною базою для виконання відповід-

них процедур. Зокрема, для реалізації стратегіч-

них цілей підприємства з допомогою викорис-

тання інструментарію управлінського обліку 

здійснюється оцінка ефективності стратегії 

управління за такими чинниками, як конкуренто-

спроможність, ринкова позиція, прибутковість, 

управління ресурсами, інновації тощо [2, с. 42]. 

Тоді як для реалізації оперативних цілей підпри-

ємства важливим є проведення процедур з пла-

нування, організації, обліку, контролю, аналізу, 

мотивації та регулювання з метою прийняття 

дійових рішень як у цілому по підприємству, так 

і для окремих центрів відповідальності, які виок-

ремлюються в межах організаційної структури 

управління останнього для взаємоузгодження 

їхньої діяльності, спрямованої на досягнення 

стратегічних цілей підприємства. 

Таким чином, саме від належної організації 

управлінського обліку залежить успішна реалізація 

оперативних та стратегічних цілей на рівні підпри-

ємства, регіону, галузі, національної економіки. З 

огляду на це, автором розроблена ієрархічна мо-

дель інформаційних потоків, отриманих у резуль-

таті належної організації управлінського обліку для 

реалізації управлінських цілей (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Ієрархічна модель потокових даних, отриманих у результаті організації управлінського обліку  

для реалізації управлінських цілей* 
* Авторська розробка
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Результати дослідження щодо розкриття 

місця організації управлінського обліку в 

процесі прийняття управлінських рішень до-

зволили нам розробити концептуальну модель 

ролі організації управлінського обліку  

в інформаційному забезпеченні системи 

управління деревообробним підприємством  

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Концептуальна модель організації  управлінського обліку  

в інформаційному забезпеченні системи управління підприємством* 

* Авторська розробка 

 

Ми погоджуємось з такими науковцями  

[2; 3; 4], які схиляються до думки, що найбільша 

повнота формування інформації, яка структуро-

вана в межах різних рівнів управління, може до-

сягатись в умовах реалізації таких функцій 

управління: планування, організація, облік, конт-

роль, аналіз, мотивація, регулювання. 

Слід зазначити, що механізм формування 

системи управління деревообробним підприємс-

твом починається із визначення мети на здійс-

нення певної дії, яка виступає рушійною силою 

для підготовки і прийняття управлінського рі-

шення. Причому виконання таких дій передбачає 

реалізацію управлінської функції планування. 

Для реалізації вищенаведеної функції 

управління важливим є застосування таких мето-

дичних прийомів управлінського обліку, як бю-

джетування, бізнес-планування, оскільки саме 

від них буде залежати можливість досягнення 

успішного результату. 

Після того, як розроблені планові показни-

ки щодо досягнення визначеної цілі, постає пи-

тання: як їх досягти і що необхідно зробити? У 

контексті цього завдання вирішуються питання 

щодо термінів виконання, відповідальних осіб 

(тобто, хто буде це виконувати і хто буде за це 

відповідати) та інші організаційні питання.  

Реалізація наступної управлінської функції 

– організації – може здійснюватися із викорис-

танням таким методичних прийомів управлінсь-

кого обліку, як: розробка положень, регламентів, 

інструкцій, рекомендацій та ін. Так, зокрема, ви-

значення посадових осіб, які є керівниками 

центрів відповідальності здійснюється після вио-

кремлення таких структурних підрозділів в ме-

жах організаційної структури підприємства. 

З метою проведення поточного й наступ-

ного контролю за станом і результатами реаліза-

ції управлінського рішення менеджерам необхід-

но знати, що вже зроблено? на конкретний мо-

мент часу. Для цього потрібно проводити безпе-

рервне відображення всіх операцій через вико-

нання облікових процедур, які забезпечують реа-

лізацію наступної функції управління – обліку. 

Після отримання інформації про фактичні 

показники можна дати відповідь на запитання, 

чи відповідає отриманий результат заплановано-

му? Це здійснюється шляхом порівняння плано-

вих та фактичних даних, яке є можливим при 

реалізації іншої функції управління, а саме – фу-

нкції контролю. Унаслідок проведення контро-

льних процедур виникає можливість виявлення 

відхилень між показниками, із визначенням їх 

причин та оцінки на основі проведення аналітич-

них процедур. Зазначені дії виконуються на ос-

нові реалізації такої функції управління як ана-

ліз. 

У процесі управління виникає потреба 

з’ясувати, чи зацікавлені працівники у реалізації 

запланованих показників і стратегії підприємства 

в цілому?. Це свідчить про необхідність реаліза-

ції мотиваційної функції управління, яка здійс-
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нюється через прийом управлінського обліку – 

оцінку результатів діяльності працівників та 

структурних підрозділів. 

Реалізація функції регулювання відбува-

ється шляхом виконання управлінського рішення 

(вторинного) через коригування діяльності з ме-

тою досягнення успішного результату та недо-

пущення відхилень від запланованих показників. 

На основі отриманої інформації щодо при-

чин відхилень від запланованих показників  пе-

ред керівниками структурних підрозділів ста-

виться запитання, що зробити, щоб вийти із цієї 

ситуації? З цією метою, шляхом застосування 

прийомів управлінського обліку здійснюється 

пошук альтернативних варіантів управлінського 

рішення, обирається найбільш оптимальний і 

приймається до виконання.  

У випадку, коли виникає потреба прийнят-

тя рішення щодо поточної діяльності і стратегіч-

ного розвитку підприємства, для виконання пос-

тавлених цілей апарату управління деревооброб-

ним підприємством вважаємо за доцільне виок-

ремити нову функцію управління – адміністру-

вання (керування діяльністю, керівництво), що 

передбачає процедуру вибору між різними аль-

тернативами на основі аналізу інформації, яка 

характеризує конкретну практичну діяльність 

суб’єкта, з метою підвищення конкурентоздатно-

сті та забезпечення сталого розвитку підприємс-

тва в сучасних умовах, коли оцінка виду діяль-

ності виходить із оцінки ефективності діяльності 

окремих видів виробництв. 

Із урахуванням вищенаведеного випливає, 

що саме за допомоги організації управлінського 

обліку, яка виступає основною (базисом) для ре-

алізації таких функцій управління, як: плануван-

ня, організація, мотивація, облік, контроль, ана-

ліз, адміністрування, регулювання можна забез-

печити сталий розвиток деревообробних підпри-

ємств. З огляду на практичну необхідність під-

вищення конкурентоздатності деревообробних 

підприємств важливе методологічне значення 

для організації управлінського обліку у системі 

прийняття управлінських рішень має вибір при-

йомів в межах таких функцій управління, реалі-

зація яких забезпечує здійснення відповідних 

етапів циклу управління.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, проведене дослідження 

дало змогу встановити, що беззаперечним зали-

шається той факт, що основним джерелом інфо-

рмаційного забезпечення системи управління з 

метою отримання інформації як облікової, так і 

не облікової є правильно організований управ-

лінський облік. Саме з допомогою його прийомів 

можна досягнути бажаного результату щодо за-

безпечення стійкого розвитку деревообробного 

підприємства та підвищення його конкурентосп-

роможності. Тому, з огляну на сучасні потреби 

управління, нами доведена визначальна роль ор-

ганізації управлінського обліку в інформаційно-

му забезпеченні процесу прийняття рішень для 

реалізації управлінських цілей у межах виокрем-

лених рівнів.  
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УДК 657:471 
 

Реслер М.В. 

 

ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарсь-

кого обліку. Досліджуючи інтеграцію господарського обліку, зазначаємо, що бухгалтерський облік є системою, оскі-

льки до неї можна застосовувати визначення, як про впорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, для яких 

властиві певні закономірності. Система обліку є складною, оскільки включає велику кількість елементів та зв’язків 

між ними, що обумовлено складністю відображення об’єктів, за якими організовується спостереження, отриман-

ня даних та трансформування їх у корисну інформацію для управління підприємством. 

Ключові слова: операційна компонента, фінансовий менеджмент, операційний менеджмент, обліково-

аналітичне забезпечення. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку економіки України роль фінансового ме-

неджменту постійно зростає. Серед його багатоас-

пектних проблем особлива увага менеджерів зосе-

реджується на пошуку шляхів ефективного вико-

ристання обмежених фінансових ресурсів та інвес-

туванні коштів у найменш ризиковані проекти. 

Світова практика показує, що завдання фінансово-

го менеджменту концентруються, в основному, на 

вирішенні проблем, пов’язаних із фінансовими 

ринками, сучасний рівень розвитку яких характе-

ризується широким спектром фінансових активів 

та інструментів. Втім, пріоритетність завдань пос-

тупово зміщується з фінансових чинників розвитку 

економічних систем до нефінансових, які у най-

більш загальному визначенні характеризуються з 

позиції підвищення соціальної відповідальності 

бізнесу, тобто роль корпоративного управління 

переосмислюється. 

З огляду на це, необхідність розгляду 

управління фінансовими ресурсами як найваж-

ливішої функції фінансового менеджменту оче-

видна. Втім управління фінансовими ресурсами 

підприємства нелогічно розуміти як самостійний 

механізм, оскільки воно пов’язане з органічною 

інтегрованістю зазначеної підсистеми із загаль-

ною системою управління підприємством, її 

комплексним характером, коли кожне окреме 

управлінське рішення може вплинути на загаль-

ну результативність діяльності підприємства. 

Такий підхід базується на основоположному 

правилі фінансового менеджменту і слід прагну-

ти до фінансової стійкості системи загалом, а не 

тих чи інших її елементів, підсистем [1, с. 51].  

Загалом у дослідженні фінансовий мене-

джмент розглядається з позиції комплексної сис-

теми принципів і методів розробки та реалізації 
_____________ 
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управлінських рішень, спрямованих на формуван-

ня, розподіл і використання фінансових ресурсів 

підприємства й організацію його грошових потоків 

з метою досягнення оперативних та стратегічних 

цілей. Певна річ, фінансовий менеджмент є ком-

плексною системою, адже будь-яке управлінське 

рішення впливає на усі аспекти діяльності підпри-

ємства і може привести до необхідності змін у ба-

гатьох сферах його функціонування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблем розвитку теорії як інформа-

ційних джерел менеджменту та методології облі-

ку й аналізу займалося багато як вітчизняних, так 

і зарубіжних вчених. Серед них можна виділити 

праці: М.І. Бондара, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, 

З.В. Гуцайлюка, З.-М.В. Задорожного, Г.Г. Кі-

рейцева, С.А. Кузнецової, Ю.А. Кузьмінського, 

В.М. Пархоменка, В.Ф. Палія, С.М. Петренко, 

М.С. Пушкаря, П.Т. Саблука, С.О. Стукова, 

Дж. Фостера, Е.С. Хендріксена, Ч.Т. Хорнгрена, 

М. Г. Чумаченка.  

Методологія дослідження. Методологіч-

ною основою дослідження є загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання. Методика дослі-

дження базується на системному підході із вико-

ристанням загальнонаукових методів пізнання на 

кожному із його рівнів, що дозволить сформу-

лювати концепцію обліково-аналітичного забез-

печення фінансового менеджменту. 

Формулювання цілей статті. Метою дос-

лідження є обґрунтування теоретичних та мето-

дичних засад обліково-аналітичного забезпечен-

ня операційної компоненти фінансового мене-

джменту задля досягнення фінансової стійкості 

на основі практичних рекомендацій, спрямова-

них на оптимізацію інформації, обліку й аналізу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Досліджуючи визначення фінансового мене-

джменту, на нашу думку, воно є дещо узагальне-

ним і не відображає специфіки його ознак у по-

рівнянні з іншими видами менеджменту.  
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Також, фінансовий менеджмент, як і будь-

яка економічна категорія, проявляється у своїх 

функціях. Саме функція виражає те головне і 

специфічне, що характерно для нього і за допо-

моги чого проявляється його суспільне  

призначення [4,с.18]. Складові фінансового ме-

неджменту за видами діяльності подано  

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Функції складових фінансового менеджменту за видами діяльності* 

* Розроблено автором 
 

Фінансовий менеджмент має різні форми 

прояву. З функціональної точки зору суть фінан-

сового менеджменту полягає у системі економі-

чного управління, де він є частиною фінансового 

механізму. З інституційної точки зору фінансо-

вий менеджмент є інструментом управління фі-

нансової політики на мікрорівні.  

Зважаючи на це, при формуванні обліково-

аналітичного забезпечення необхідно враховува-

ти функції фінансового менеджменту та механі-

зми його реалізації. Поява нових напрямів у під-

приємницькій діяльності спонукає до поглиб-

лення досліджень функцій фінансового менедж-

менту, взаємозв’язок яких очевидний і тому дос-

ліджувати їх необхідно паралельно, не відділяю-

чи одну від одної. Складові фінансового мене-

джменту спрямовані на реалізацію функцій фі-

нансів підприємства і конкретизуються із враху-

ванням особливостей управління окремими ви-

дами його фінансово-господарської діяльності.  

У науковій літературі немає єдиної точки 

зору щодо функцій фінансового менеджменту. 

Загалом, у фінансовій літературі склалися два 

основних погляди з цього питання:  

- перший – як керуючої системи; 

- другий – як спеціальної галузі управління 

підприємством. 

При реалізації функцій враховуються питання 

державного регулювання фінансової діяльності, 

аналізується стан економіки, фінансового ринку, 

прогнозуються важливі показники, пов’язані із дія-

льністю підприємства, здійснюється оцінка і вибір 

конкретних партнерів, розробляється система фі-

нансових планів і бюджетів, формується система 

альтернативних управлінських рішень, організову-

ється система моніторингу фінансової діяльності 

підприємства в цілому. 

І.О. Бланк [2, с. 16 - 20] виділяє дві основні 

групи таких функцій, які визначаються комплек-

сним змістом фінансового менеджменту:  

- функції фінансового менеджменту як 

управляючої системи (склад цих функцій загалом 

характерний для будь-якого виду менеджменту, 

хоча й повинен враховувати його специфіку);  

- функції фінансового менеджменту як 

спеціальної сфери управління підприємством 

(склад цих функцій визначається конкретним 

об’єктом фінансового менеджменту).  

Практичного втілення фінансовий мене-

джмент набуває через фінансову політику підп-

риємства. Перший етап її реалізації залежить від 

економічного стану держави, мети створення 

підприємства, його організаційної форми та фо-

рми власності. Основні напрями використання 

фінансів стосуються розробки тактики й стратегії 

фінансової політики, виходячи з поставленої ме-

ти, з урахуванням можливості зростання і змен-

шення обсягу фінансових ресурсів, а також зов-

нішніх і внутрішніх факторів [5].  

Другий етап реалізації фінансової політики 

полягає у створенні адекватного механізму фі-

нансового менеджменту – системи управління 

фінансами підприємств, призначеної для органі-

зації фінансових відносин і грошових коштів з 

метою їх ефективного впливу на кінцеві резуль-

тати роботи.  Іншими словами – це сукупність 

основних елементів впливу на процес розробки і 

реалізації управлінських рішень у фінансовій 

діяльності підприємства.  

Функції менеджменту підприємства виті-

кають із змісту виробничого процесу, визнача-

ються об'єктом і складом поставлених завдань. 

Вони визначають специфіку управлінської праці, 

тісно зв’язані з іншими категоріями науки 

Управління операційною діяль-

ністю: 

- управління витратами, дохода-

ми та фінансовими результатами; 

- бюджетне планування;  

- оцінка фінансового стану 

підприємства  

Управління джерелами  

фінансування: 

- структура капіталу; 

- вартість капіталу; 

- цінні папери; 

- дивідендна політика 

Складові фінансового менеджменту за видами діяльності 

Операційна компонента Інвестиційна компонента Фінансова компонента 

Управління підготовкою, розроб-

кою, оцінкою і реалізацією інве-

стиційних проектів:  

- затрати і вигоди; 

- критерії оцінки; 

- вибір альтернатив; 

- цінність підприємства; 

- ризики 
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управління: структурою, методами, технікою, 

кадрами управління, інформацією і управлінсь-

кими рішеннями. Також функції мають чітко ви-

значений зміст, опрацьований механізм здійс-

нення і визначену структуру, в рамках якої за-

кінчується її організаційне відокремлення. Під 

змістом розуміють дії, які повинні здійснюватися 

у рамках конкретної функції. 

Зміст дій і функцій, здійснюваних в проце-

сі управління, залежить від типу організації, ро-

змірів і сфери її діяльності, рівня керівництва в 

управлінській ієрархії, ролі його в середині орга-

нізації і цілої низки інших факторів. 

За змінами розміру і типу виробництва 

функції управління залишаються тими ж, зміню-

ється лише обсяг робіт з їх виконання. Так, неза-

лежно від розміру підприємства, на кожному з 

них виконується функція планування. На вели-

кому підприємстві для її виконання може бути 

створений плановий відділ, на невеликому цю 

функцію може виконувати один економіст, а у 

малих організаціях ці обов'язки за сумісництвом 

покладаються на одного із спеціалістів. У міру 

просування вверх, від одного управлінського 

рівня до іншого, обсяг робіт щодо функції збіль-

шується, у зв’язку з чим зростає і чисельність 

працівників, які її виконують. Таким чином 

створюється єдина система органів з виконання 

кожної функції менеджменту. 

При поглибленні розподілу праці менедж-

мент як єдина функція диференціюється, відбу-

вається виділення і відокремлення специфічних 

видів управлінської діяльності. Функцію виконує 

визначена кількість працівників, кожний з яких в 

процесі щоденної праці здійснює окремі види 

робіт. Правильне виділення функцій дозволяє 

близькі та схожі за характером роботи об'єднува-

ти в одну ланку управління. Це спрощує струк-

туру і полегшує координацію діяльності функці-

ональних підрозділів апарату управління підпри-

ємством, об'єднанням. 

Менеджмент організації передбачає 

управління її різноманітною функціональною 

діяльністю. Об’єднуючою основою цієї діяльно-

сті є виробництво. Саме виробництвом (операці-

ями) і опікується операційний менеджмент, що й 

визначає його суть та зміст. 

Операційний менеджмент багатьма науков-

цями та практиками трактується дещо по-різному 

через його багатогранність. Як правило, прийнято 

пов’язувати операційний менеджмент з виробни-

чою діяльністю або фізичними змінами стану пре-

дметів праці. Тому найчастіше його визначають 

таким чином: операційний менеджмент – це діяль-

ність з управління процесом придбання матеріалів, 

їхнього перетворення в готовий продукт і поста-

чання цього продукту покупцю [6]. 

Слід погодитись з думкою багатьох фахів-

ців, що це визначення досить узагальнене. Воно 

включає функції закупівлі, виробництва та фізи-

чного розподілу, які хоч і тісно пов’язані з опе-

раціями, зазвичай визнаються окремими напря-

мами досліджень. Крім того, це визначення дещо 

обмежене, оскільки включає будь-які дії, не 

пов’язані з матеріальним виробництвом. 

Більш точне визначення, на думку 

Л. Гелловея, звучить так: «Операційний менедж-

мент – це всі види діяльності, пов’язаної з на-

вмисним перетворенням (трансформацією) мате-

ріалів, інформації або покупців» [6]. Операційний 

менеджмент, на думку цього автора, полягає в ефе-

ктивному та раціональному управлінні операціями. 

При цьому підкреслюється, що ступінь участі фі-

зичних товарів у цих операціях не важливий.  

Група американських авторів на чолі з 

Р.Б. Чейзом характеризує операційний менедж-

мент як діяльність, пов’язану з розробкою, вико-

ристанням і удосконаленням виробничих систем, 

на основі яких виробляються основна продукція 

або послуги компанії.  

Наведене є найбільш вдалим трактуванням 

операційного менеджменту. Аналогічно до мар-

кетингу та фінансів, операційний менеджмент є 

сферою бізнесу з чітко вираженими управлінсь-

кими функціями. Він є однією зі складових ме-

неджменту, а не одним з методів для прийняття 

рішень у будь-яких галузях. По суті, як зазначає 

В.О. Василенко, операційний менеджмент ви-

ступає синонімом виробничого управління орга-

нізацією [7]. Його основою є управління вироб-

ничими системами. 

Таким чином, операційний менеджмент 

можна розглядати як цілеспрямовані управлінсь-

кі дії щодо розробки, використання та вдоскона-

лення виробничих систем, на основі яких виго-

товляються продукція або послуги підприємства 

(організації). 

Успішне функціонування сучасної органі-

зації можливе за умов спеціалізації управлінської 

діяльності за такими функціональними сектора-

ми: фінансовий, інвестиційний, маркетинговий, 

операційний і менеджмент. 

Із зазначених підсистем менеджменту, на 

перший план виходить операційний менеджмент, 

який пов’язаний з виробничими процесами підп-

риємства. Важливість цього різновиду менедж-

менту обумовлена його відповідальністю за ре-

зультативність основної діяльності підприємства. 

Ефективний операційний менеджмент мо-

жливий за умови усвідомлення змісту і раціона-

льної реалізації функцій організації та функцій 

менеджменту, уміння вищого керівництва підп-

риємства структурувати функції менеджменту 

відповідно до функцій організації і формувати 

адекватну його структуру. 

У діяльності сучасних підприємств виок-

ремлюють такі конкретні функції, як функція 

створення продукту, маркетингова, фінансова, 

інвестиційна, кадрова та операційна функції. Ви-

конання операційної функції забезпечує опера-
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ційний менеджмент. Для нього властивий цілий 

апарат категорій, які виявляються у безпосеред-

ній управлінській діяльності. 

Операційна функція має задовольняти по-

треби ринку, оскільки будь-яке підприємство у 

сфері суспільного виробництва створене для то-

го, щоб виробляти реальні цінності для зовніш-

нього середовища – продукцію чи послуги. 

Тому під операційною функцією організа-

ції слід розуміти дії, унаслідок яких підприємст-

во виробляє продукцію чи послуги, що постача-

ються в зовнішнє середовище. 

Виробничий процес, управління яким від-

носиться до операційного менеджменту, супро-

воджується грошовими потоками, пов’язаними із 

придбанням запасів, погашенням різного роду 

зобов’язань, отриманням коштів від покупців 

тощо. Саме цю частину фінансового менеджмен-

ту, пов’язану з операційною діяльністю, можна 

вважати його операційною компонентою.   

Операційна компонента фінансового мене-

джменту є складовою загального менеджменту під-

приємства. Вона дозволяє досягати поставлених 

цілей: виробничих, економічних та фінансових.  

На сьогоднішній день стратегія підпри-

ємств націлена на: запобігання банкрутству та 

недопущення фінансових втрат; збільшення об-

сягів виробництва та реалізації продукції; підви-

щення рентабельності капіталу; обґрунтування 

цін на продукцію; вибір організаційних форм 

реалізації продукції. До тактичних завдань фі-

нансового менеджменту на підприємствах у су-

часних умовах слід віднести забезпечення необ-

хідними обсягами грошових коштів та високої 

рентабельності виробництва продукції.  

Таким чином, операційна компонента фі-

нансового менеджменту реалізується в рамках 

фінансової політики щодо операційної діяльності 

підприємства, забезпечуючи виробництво фінан-

совими ресурсами, здійснює контроль за дотри-

манням фінансової дисципліни.  

Успіх роботи управлінського персоналу 

підприємства залежить від того, наскільки вдало 

воно використовує інформацію як засіб організа-

ції процесу виробничої діяльності підприємства 

та розв’язання питань його фінансового стано-

вища. Важливу роль тут відіграє облік, як ін-

струмент управлінця, він формує інформацію для 

прийняття рішень. Бухгалтерський облік через 

всі його різноманітні прояви визначають як ін-

формаційну систему підприємства. 

При побудові системи фінансового менедж-

менту в умовах нестабільної економіки необхідно 

виходити з потреби створення моделі взаємодії сис-

теми бухгалтерського обліку із системою фінансо-

вого менеджменту компанії та внутрішньогосподар-

ського перегляду способів оцінки об’єктів обліку, 

формування в обліковій системі аналітичної обліко-

вої інформації, потрібної деталізації та забезпечення 

якості інформатизації системи фінансового мене-

джменту суб’єкта господарювання, зокрема, щодо 

висвітлення стану та результатів діяльності підпри-

ємства, ефективності управлінських рішень з вико-

ристання фінансових та виробничих ресурсів, вико-

ристання внутрішніх резервів та взагалі – здійснення 

господарських процесів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Взаємозв’язок операційної компоненти із функціями фінансового та операційного менеджменту* 

№ 

з/п 
Функції фінансового менеджменту Функції операційного менеджменту 

Взаємозв’язок опе-

раційної компоненти 

із функціями 

1. Прогнозування фінансового стану  + 

2. Планування фінансової діяльності 

Планування – реалізуючи цю функцію, підпри-

ємець аналізує стан організації, формулює май-

бутні цілі й завдання, розробляє стратегію дій 
+ 

3. Регулювання фінансової діяльності  - 

4. 

Координація діяльності всіх фінансових 

підрозділів з основним, допоміжним і 

обслуговуючим підрозділами підприємства 

Координація – керування спільною діяльністю 

персоналу для досягнення загальних цілей + 

5. Аналіз та оцінка стану підприємства  + 

6. Стимулювання фінансової діяльності 
Мотивація – стимулює високу якість робіт й 

активність співробітників + 

7. 

Контроль за грошовим обігом, форму-

ванням і використанням фінансових 

ресурсів 

Контроль – визначає дотримання стандартів, 

норм витрачання ресурсів, облік і контроль яко-

сті продукції, облік виготовлення продукції 
+ 

8.  

Організація – реалізація наміченого плану. Це 

забезпечення найкращого використання машин, 

персоналу, сировини, поділ і кооперація праці, 

організація нормальних умов роботи 

- 

* Розроблено автором 

Ефективність системи обліково-

аналітичного забезпечення операційної компо-

ненти фінансового менеджменту залежить від 

функцій та компетенції персоналу, що виконує 

облікові й аналітичні завдання, і від тієї уваги, 

яку приділяє керівництво та власники підприєм-

ства фінансовій оцінці результатів діяльності та 

стану підприємства. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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У наукових публікаціях вітчизняних нау-

ковців з питань бухгалтерського обліку пропо-

нуються різні підходи до видів обліку як основ-

ного інформаційного джерела менеджменту. Ви-

сновки й пропозиції згруповуємо так: 

- управлінський облік є самостійним ви-

дом обліку, що поглинає оперативний облік та 

економічний аналіз; 

- господарський облік включає оператив-

ний, статистичний і бухгалтерський види обліку, 

а бухгалтерський, у свою чергу, поділяється на 

фінансовий і управлінський; 

- інтегрована система господарського об-

ліку об’єднує внутрішньогосподарський (управ-

лінський), бухгалтерський (фінансовий), статис-

тичний види обліку та податкові розрахунки. 

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік 

застосовують в управлінні як оперативний (опе-

ративно-технічний) облік;  

- внутрішньогосподарський облік включає 

оперативний, статистичний та бухгалтерський, за 

змістом, значенням і рішенням завдань виконує 

роль управлінського обліку, але, водночас, кож-

ний вид обліку зберігає свою функціональну ін-

дивідуальність [3]; 

- за видами господарський облік поділя-

ється на бухгалтерський, статистичний і опера-

тивний, а за характером – на фінансовий та 

управлінський.  

На наш погляд, всі види господарського обліку 

мають право на існування і вони є важливими скла-

довими інформаційного забезпечення менеджменту 

підприємства. Господарський облік повинен бути 

єдиною і нерозривною системою, яка умовно поділя-

ється на облікові підсистеми для виконання триєди-

ного завдання: забезпечення збереження майна влас-

ника, надання інформації для управління, визначення 

фінансового результату та його розподілу. 

Подальший розвиток системи обліку має за-

безпечити максимальну прозорість його внутрішніх 

механізмів для того, щоб потреби передбачуваних 

користувачів облікової інформації забезпечувались 

у найбільш прийнятний та економічний спосіб. Та-

кого ефекту можна досягти лише за умови подолан-

ня бар’єрів між різними видами обліку, їх концепці-

ями та інструментальним втіленням. 

Очевидно, розвиток обліку в Україні пря-

мо пов'язаний із науковими тенденціями в теоре-

тичних та практичних дослідженнях у сфері об-

ліку та аналізу. Це потребує розвитку організації 

та методології обліково-аналітичного забезпе-

чення, що, в свою чергу, в комплексі впливає на 

розвиток операційної компоненти фінансового 

менеджменту. 

З огляду на сутність і вплив операційної 

компоненти фінансового менеджменту в кон-

тексті розвитку та інтеграції господарського об-

ліку, її обліково-аналітичне забезпечення спря-

моване на потреби управління грошовими пото-

ками в процесі здійснення операційної діяльності 

підприємства. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Проведені дослідження дають підстави 

вважати, що роль бухгалтерської інформації в 

системі обліково-аналітичного забезпечення 

операційної компоненти фінансового менеджме-

нту зростає. Оскільки обліково-аналітичне забез-

печення операційної компоненти фінансового 

менеджменту слід вважати інтегрованою систе-

мою, що виконує обслуговуючу функцію стосов-

но потреб управління в частині інформації про 

рух грошових потоків в процесі операційної дія-

льності підприємства. Також відіграє важливу 

роль у забезпеченні менеджменту важливою та 

оперативною обліково-аналітичною інформацією 

для ухвалення управлінських рішень.  
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Сорока Й.Й. 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
У статті розглядається методика загальноприйнятих підходів до визначення сутності фінансового 

стану підприємства, з метою обґрунтування вибору системи фінансових показників, встановлення їх впливу на 

оцінку фінансового стану залежно від конкретних інтересів користувача. Проаналізовано підходи до визна-

чення фінансового стану зарубіжних вчених-економістів, визначено головні принципи та методи оцінки фінан-

сово-економічного стану підприємств. 

Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, рентабель-

ність, ділова активність, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз. 

 
Постановка проблеми. Динамічність фу-

нкціонування ринкової економіки на сучасному 

етапі диктує господарюючим суб'єктам необхід-

ність своєчасного аналізу фінансового стану. Це 

пов'язано з тим, що стійкий фінансовий стан під-

приємства у перспективі є необхідною умовою 

для його ефективних ділових взаємин зі своїми 

контрагентами. В умовах кризового стану на 

будь-якому рівні – світовому чи безпосередньо в 

країні, коли зростає ймовірність порушення сфо-

рмованого фінансового стану в результаті спів-

праці з «проблемними» господарюючими суб'єк-

тами, – для підприємств все більш необхідним 

стає аналіз фінансового стану своїх ділових пар-

тнерів як нинішніх, так і потенційних. 

Для успішного функціонування підприєм-

ства велике значення має прийняття обґрунтова-

них економічних рішень на основі всебічного 

аналізу фінансового стану та якісної оцінки про-

цесів фінансово-господарської діяльності госпо-

дарюючого суб'єкта. Значення аналізу фінансо-

вого стану підприємства зростає у зв'язку з тим, 

що його показники важливі не тільки для керів-

ників підприємства, а й для його існуючих і по-

тенційних партнерів (кредиторів, клієнтів, поста-

чальників та ін.). 

Аналіз фінансового стану підприємства є 

складним і трудомістким видом діяльності, який 

характеризується двома основними аспектами: 

вибором методики аналізу, що відповідає потре-

бам конкретного користувача, і адекватністю 

інтерпретації користувачем показників фінансо-

вого стану підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми визначення сутності фінансового ста-

ну та його змісту розроблялися у працях бага-

тьох вчених, таких, як Є.  Брігхем, Дж. Х'юстон, 

Джеральд В. Вайт., Еріх А. Гелферт, Р. Стівен, 
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Томас Р. Ітільсон, Роберт С.Хіггінс, Річ Гильдер-

слив, Джоел Р. Сігел, Джей К. Шім та Нік-

кі А. Даубер, Ст. Макклюр.  

Дослідженням методики оцінки фінансового 

стану займалися Джеральд В. Вайт., Роберт 

С.Хіггінс, Томас Р. Ітільсон, Еріх А. Гелферт, Мар-

тін С. Фрідсин, Фернандо Альварес, Ст. Макклюр.  

Незважаючи на вказані праці з оцінки фі-

нансового становища в зарубіжній практиці не-

має більш-менш чітко регламентованого набору 

фінансових коефіцієнтів. Кожен з авторів визна-

чає склад використовуваних ним показників ін-

туїтивно, без серйозних обґрунтувань, у резуль-

таті чого важко максимально об’єктивно оцінити 

реальний фінансовий стан підприємства.  

Формулювання цілей статті. Фінансовий 

стан підприємства є важливою характеристикою 

його ділової активності і надійності. Він визна-

чає конкурентоспроможність підприємства, його 

потенціал у діловому співробітництві, є гарантом 

ефективної діяльності як самого підприємства, 

так і його партнерів. Однак стійке фінансове ста-

новище господарюючого суб'єкта зовсім не є 

подарунком долі, це результат вмілого керівниц-

тва, яке ґрунтується не в останню чергу і на ре-

зультатах аналізу фінансового стану. 

Аналітичне забезпечення фінансового ста-

ну господарюючого суб'єкта – це тривалий про-

цес, що вимагає залучення кваліфікованих фахі-

вців з досвідом роботи в галузі фінансового ана-

лізу.  

З урахуванням сказаного, особливого зна-

чення набуває серйозна постановка аналітичної 

роботи на підприємствах, пов'язаної з вивченням 

зарубіжного досвіду аналізу і прогнозуванням 

фінансового стану. Це дозволить своєчасно ви-

явити і запобігти негативним тенденціям у фі-

нансово-господарській діяльності підприємства, 

усунути те, що вже має місце, а, крім того, оці-

нити можливість втрати платоспроможності як 

цього підприємства, так і потенційних й реаль-

них партнерів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. У сучасній економічній літературі ще не ви-
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роблено єдиного підходу до визначення сутності 

фінансового стану. Можна назвати різних фахів-

ців, які досліджують цю проблему. Так, 

Є. Брігхем, Дж. Х'юстон [1, с. 83 – 86], характе-

ризують фінансовий стан такими параметрами, 

як: раціональність структури активів і пасивів, 

тобто коштів підприємства та їх джерел; рівень 

ліквідності і платоспроможності підприємства; 

ефективність використання майна та рентабель-

ності продукції; ступінь фінансової стійкості. 

Тобто фінансова стійкість розглядається як одна 

з характеристик фінансового стану. 

Дещо іншу позицію щодо розкриття сут-

ності фінансового стану підприємства, його фі-

нансової стійкості і взаємозв'язку між ними за-

ймає Джеральд В. Вайт. Він, по суті, вважає, що 

фінансова стійкість поняття ширше, ніж фінан-

совий стан [4, с. 152 – 153]. 

Еріх А. Гелферт зводить сутність фінансо-

вої стійкості до платоспроможності підприємства 

і не досліджує взаємозв'язок між фінансовим 

станом і фінансовою стійкістю [6, с. 81]. Інші 

автори виділяють інші характеристики фінансо-

вого стану: здатність підприємства погасити свої 

боргові зобов'язання [7, с. 41]; фінансова конку-

рентоспроможність підприємства [8, с. 7]; процес 

формування і використання фінансових коштів 

[10]; джерела і розміщення коштів [11, с. 80]  

та інші. 

Таким чином, бачимо, що фінансовий стан 

– це комплексне поняття, яке в кількісному аспе-

кті відображається безліччю фінансових показ-

ників. 

Аналіз фінансового стану як одна з функ-

цій управління ним являє собою процес дослі-

дження економічної інформації з метою об'єкти-

вної оцінки досягнутого рівня стійкості фінансо-

вого стану підприємства і прийняття рішень що-

до його поліпшення. 

Процес проведення аналізу фінансового ста-

ну залежить від поставленої мети. В економічному 

аналізі існує багато різних способів і методик оцін-

ки фінансового стану підприємства: коефіцієнтний; 

рейтинговий; бальний; методи діагностики банк-

рутства; за допомоги діагностичної нормативної 

динамічної моделі; інші методи. 

Аналіз фінансових коефіцієнтів (коефіціє-

нтний метод) є однією з головних складових фі-

нансового аналізу. Зручність його застосування 

обумовлено, головним чином, наявністю необ-

хідної вихідної інформації та інформативністю 

одержуваних у результаті значень коефіцієнтів. 

Як показав огляд економічної літератури 

за оцінкою фінансового становища  в зарубіжній 

практиці немає більш-менш чітко регламентова-

ного набору фінансових коефіцієнтів. Кожен з 

авторів визначає склад використовуваних їм по-

казників інтуїтивно, без серйозних обґрунтувань. 

Так, Р. Стівен [11, с. 2] для аналізу фінансової 

стійкості рекомендує використовувати 9 коефіці-

єнтів, Томас Р. Ітільсон – 10 [12, с. 72], Ро-

берт С. Хіггінс – 7 [7, с. 96], Річ Гильдерслив – 8 

[5, с. 58]. Всього ж у всіх розглянутих джерелах 

згадується близько сотні показників (приблизно 

на таку ж їх кількість орієнтовані і нові програм-

ні продукти з фінансового аналізу) при відсутно-

сті обґрунтувань вибору коефіцієнтів. 

Загальноприйнята класифікація фінансо-

вих коефіцієнтів відсутня. Найбільш часто вони 

класифікуються та відображаються за аспектами 

фінансового стану (ліквідність, платоспромож-

ність, фінансова стійкість, рентабельність, ділова 

активність), а також за групами користувачів, 

для яких вони призначаються (для власників, 

менеджерів, кредиторів). 

Наявність такої великої кількості недоста-

тньо чітко упорядкованих показників значно 

ускладнює аналітичну діяльність. Фінансові кое-

фіцієнти, повинні представляти не набір, а сис-

тему, тобто не суперечити один одному, не по-

вторювати один одного, не залишати «білих 

плям» у фінансовій оцінці роботи підприємства. 

Очевидно, що частина показників можуть 

розглядатися як надлишкові, це обумовлено тим, 

що: по-перше, значна частина коефіцієнтів зна-

ходиться у функціональній залежності між со-

бою; по-друге, порівняльний аналіз російських 

підприємств часто утруднений, оскільки для ба-

гатьох коефіцієнтів досить складно підібрати 

адекватну базу порівняння, тому:  

а) рекомендовані теоретиками нормативні 

значення часто не узгоджені, не враховують га-

лузевої специфіки і т.п.;  

б) складно отримати середньогалузеві зна-

чення (так статистичні департаменти навіть для 

промисловості публікують дані тільки приблизно 

із 5-6 показників;  

в) використання моделей і показників за-

хідних компаній стосовно російських підпри-

ємств некоректне у зв'язку з незрівнянністю 

умов, в яких функціонують наші підприємства 

[1, с. 43]. 

На сьогодні в світовій практиці склалися 

досить стабільні підходи до аналізу фінансової 

звітності підприємств і формування висновків та 

рекомендацій за результатами аналізу. Викорис-

товувані в цьому процесі методики можна умов-

но поділити на чотири групи: трансформаційні, 

якісні, коефіцієнтні та інтегральні. 

Трансформаційні методики спрямовані го-

ловним чином на перетворення звітності у більш 

зручний для сприйняття вигляд:  

- агрегування статей, тобто зміна складу 

балансових статей;  

- доповнення балансу показниками стру-

ктури, динаміки і структурної динаміки;  

- трансформація в уніфіковані форми зві-

тності, тобто відповідно до МСФЗ тощо.  

Прийоми дефляції звітності, що викорис-

товують офіційні індекси інфляції, іноземні ва-
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люти та оцінки експертів, покликані, в першу 

чергу, забезпечити порівнянність даних різних 

звітних періодів, проте адекватність подібних 

методів обмежує низка факторів [7, с. 129]. 

Таким чином, блок трансформаційних ме-

тодик носить дескриптивний характер і, взагалі, 

не може розглядатися як набір способів оцінки 

фінансового стану підприємства. 

Якісні методики оцінки фінансового стану 

підрозділяються на методики вертикального, го-

ризонтального аналізу, аналізу ліквідності бала-

нсу і формалізовані анкетні схеми. 

Стосовно вертикального аналізу можна за-

значити, що однозначно інтерпретувати поточну 

структуру коштів видається досить складним. 

Розглядати структуру коштів підприємства щодо 

якогось єдиного нормативу навряд чи розумно, 

оскільки специфіка діяльності (навіть у рамках 

однієї галузі при відмінності у технологічних 

процесах) неминуче повинна накладати відбиток 

на структуру активів і зобов'язань [9, с. 119]. 

Горизонтальний аналіз представляється 

досить обмеженим з таких причин: 

- відбулися зміни, які характеризують дії 

минулих періодів, і відсутні підстави 

вважати, що подібні тенденції збере-

жуться і в майбутньому; 

- не маючи додаткових даних, неможли-

во однозначно інтерпретувати розгля-

даються зміни (абсолютні та відносні); 

- деякі результуючі показники обумов-

лені настільки значним числом факто-

рів, у тому числі і зовнішніх: як еконо-

мічних, так і політичних, що прогнозу-

вати їх на основі аналізу попередньої 

динаміки практично неможливо; 

- оцінювати зростання ефективності, не 

маючи даних про реальний стан органі-

зації, досить важко; 

- формат деяких форм звітності слід ви-

дозмінювати, представляючи всі число-

ві дані у вигляді позитивних чисел, так 

як горизонтальний аналіз негативних 

числових даних не наочний і може ви-

кликати труднощів у інтерпретації  

[9, с. 122–124]. 

Коефіцієнтний аналіз є одним з найбільш 

поширених у фінансово-аналітичній практиці 

інструментів оцінки фінансового стану, проте 

його адекватність цілям користувачів викликає 

деякі сумніви. Зокрема, результативність коефі-

цієнтного аналізу обмежує низка факторів: 

- множинність пропонованих наборів ко-

ефіцієнтів; 

- складність обґрунтованого нормування 

показників; 

- відсутність чітких механізмів інтерпре-

тації значень показників і отримання 

підсумкових висновків та рекоменда-

цій [10]. 

Прагнення до такої деталізації фінансового 

аналізу зумовило розробку, розрахунок і поверх-

неве використання явно надлишкової кількості 

фінансових коефіцієнтів, тим більше, що біль-

шість з них знаходиться у функціональній зале-

жності між собою. 

Разом з тим, розрахунок фінансових кое-

фіцієнтів є прийомом, успішність застосування 

якого багато в чому визначається не стільки во-

лодінням технікою розрахунків, скільки здатніс-

тю розуміти використовувану інформацію та 

вмінням аналітично інтерпретувати отримані 

результати розрахунків. В іншому випадку, ви-

користання цього інструменту носить скоріше 

арифметичний, ніж економічний характер. 

Найбільш широко відома методика ком-

плексної (порівняльної) рейтингової оцінки фі-

нансового стану, рентабельності та ділової акти-

вності підприємства Еріка Хелферта [6, с. 193], 

яка включає чотири групи показників:  

1) прибутковість господарської діяльності;  

2) ефективність управління організацією;  

3) ділову активність організації;  

4) ліквідність і ринкову стійкість. 

Часто для оцінки ділового партнера його 

фінансовий стан оцінюють з точки зору «відда-

леності від критичної організації». З іншого бо-

ку, поширеним є порівняння з еталонною органі-

зацією, що має краще значення за всіма показни-

ками. 

У зарубіжній практиці аналіз фінансового 

стану проводиться переважно шляхом коефіцієн-

тного аналізу (ratio analysis) за окремими напря-

мами. Це дозволяє аналізувати різні підприємст-

ва, незважаючи на масштаби їх діяльності, ви-

значаючи ефективність і прибутковість діяльнос-

ті. Перевага віддається проведенню порівняльно-

го аналізу (дані підприємства порівнюється з 

встановленими нормативами або показниками 

підприємств-конкурентів), трендового аналізу 

(trend analysis), який включає в себе вертикаль-

ний аналіз (common – srne analysis), горизонталь-

ний аналіз відносних показників (percent change 

analysis). Широко застосовується також фактор-

ний аналіз [12, с. 63]. 

У зарубіжному досвіді в якості характери-

стики майнового стану підприємства виступають 

показники оборотності, що визначають ефектив-

ність використання вкладеного капіталу у вироб-

ничий процес (табл.1.).  

Рентабельність підприємств – це віднос-

ний показник ефективності роботи підприємств, 

який у загальній формі обчислюється як відно-

шення прибутку до витрат (ресурсів). Рентабель-

ність має кілька модифікованих форм залежно 

від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) 

використовують у розрахунках (табл.2). 

Показники рентабельності є обов'язко-

вими елементами аналізу фінансового стану  

підприємства. 



Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

366 

Таблиця 1 

Аналіз оборотності активів (assets managment) [12, с. 64] 

Назва показника Формула для розрахунку Характеристика 

Коефіцієнт оборотності 

необоротних активів 

Виручка від реалізації продукції / 

Вартість основного капіталу 

Характеризує ефективність використання 

необоротних активів 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгова-

ності 

Дебіторська заборгованість / Річний 

обсяг продажів 

Характеризує ефективність кредитної полі-

тики підприємства, швидкість оплати нада-

них послуг, товарів 

Коефіцієнт обороту кре-

диторської заборгованос-

ті 

Собівартість реалізованих товарів / 

Кредиторська заборгованість 

Характеризує швидкість обороту заборгова-

ності підприємства 

Коефіцієнт оборотності 

основних засобів 

Виручка від реалізації продукції / 

Середньорічна вартість основних 

засобів 

Характеризує швидкість обороту основних 

засобів 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 

Виручка від реалізації продукції / 

Поточні активи - Поточні пасиви 

Відображає швидкість обороту матеріаль-

них і грошових ресурсів підприємства за 

звітний період 

 
Таблиця 2 

Аналіз рентабельності (profitability) [12, с. 66] 

Назва показника Формула для розрахунку Характеристика 

Рентабельність власного капі-

талу (Return on equity (ROE)) 

Чистий прибуток / Середня част-

ка власного капіталу 

Характеризує прибутковість власного 

капіталу 

Рентабельність активів (Return 

on assets (ROA)) 

Чистий прибуток / Загальна сума 

активів 

Показує загальну прибутковість вико-

ристання майна підприємства 

Рентабельність продажів 

(Gross profit margin) 

Валовий прибуток / Виручка від 

реалізації 

Показує, скільки прибутку припадає на 

одиницю реалізованої продукції 

 

У зарубіжній практиці використовуєть-

ся низка показників, які дозволяють частково 

усунути вищеназвані недоліки. У зростанні 

прибутку зацікавлені як підприємство, так і 

держава. На підприємствах приріст прибутку 

досягається не лише завдяки збільшенню тру-

дового внеску колективу підприємств, а й за 

рахунок багатьох інших факторів. Саме тому 

на кожному підприємстві необхідно система-

тично аналізувати формування, розподіл і ви-

користання прибутку. Цей аналіз надзвичайно 

важливий і для зовнішніх суб'єктів (місцевих 

бюджетів, фінансових і податкових органів, 

банків) [12, с. 64]. 

Будь-якого користувача фінансової зві-

тності, насамперед, цікавить питання про лік-

відність і платоспроможність підприємства. 

Для цього за даними балансу підприємства 

визначають комплекс оціночних показників. 

Визначення ліквідності та платоспроможності 

в зарубіжній практиці об'єднуються в один 

блок аналізу (табл.3) [7, с. 202]. 

Для цього зазвичай використовуються коефі-

цієнти швидкої і поточної ліквідності, методика роз-

рахунку практично збігається з вітчизняною практи-

кою. Аналіз відносних величин, що характеризують 

фінансову стійкість підприємства, збігається з аналі-

зом пасивів у зарубіжній практиці. 
Таблиця 3 

Аналіз ліквідності та платоспроможності (liquidity and solvency) 

Назва показника Формула для розрахунку Характеристика 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (current 

liquidity) 

Поточні активи / Поточні пасиви 
Характеризує здатність покривати поточні зобов'язання за 

рахунок оборотних коштів 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності (quick 

liquidity , acid test) 

Поточні активи - середньорічна 

вартість основних засобів / Пото-

чні пасиви 

Характеризує здатність підприємства покривати поточні 

зобов'язання найбільш ліквідною частиною оборотних ак-

тивів 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності (cash ratio) 

Грошові кошти та їх еквіваленти / 

Поточні пасиви 

Характеризує здатність підприємства покривати найбільш 

термінові зобов'язання за рахунок грошових коштів, екві-

валентів та короткострокових фінансових інвестицій 

Коефіцієнт маневре-

ності капіталу (net 

working capital to totall 

assets) 

Власні оборотні кошти / Сукупні 

активи 

Характеризує частку капіталу вкладеного в оборотні акти-

ви 
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Досить часто реальна вартість фірми значно 

менше її ринкової вартості. Розвинутий фондовий 

ринок зарубіжних країн створює можливість підви-

щення вартості компанії за рахунок гудвілу, тоді як 

в підприємств така можливість відсутня. 

Аналіз ринкової вартості проводиться за до-

помоги розрахунку та аналізу таких показників: 

- прибутковість акцій (Price – earnings 

ratio) – визначає, яка частина від чистого прибут-

ку надходить на одну випущену акцію, визнача-

ється діленням чистого прибутку на кількість 

випущених акцій; 

- коефіцієнт «ціна / грошовий потік» 

(price / cash flow) – визначає прибутковість акції 

за грошовими потоками, які проходять через пі-

дприємство при його діяльності, на одну акцію; 

- коефіцієнт ринкової ціни (market – to – 

book value) – характеризує якою мірою ринкова 

ціна акції перевищує її балансову вартість і ви-

значається відповідним співвідношенням 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Таким чином, використання таких моделей 

вимагає великих пересторог, так як вони не зовсім 

підходять для оцінки ризику банкрутства наших 

суб'єктів господарювання, не враховують специфіку 

структури капіталу у різних галузях. 

Підбиваючи підсумки аналізу методик фі-

нансового стану, потрібно відзначити, що наш 

досвід проведення фінансового аналізу вітчизня-

них компаній говорить про те, що більшість іс-

нуючих методик у сучасному вигляді не застосо-

вні до оцінки фінансового стану вітчизняних пі-

дприємств, а аналіз результатів виконання кла-

сичних аналітичних процедур дозволяють виді-

лити основні проблеми в цій галузі досліджень. 

На закінчення слід сказати наступне. З ро-

звитком економіки і фінансового аналізу повин-

на удосконалюватися і розвиватися його методи-

чна основа. Методика фінансового аналізу, зага-

лом, володіючи досить універсальною структу-

рою, має масу нюансів і тонкощів, які неможли-

во врахувати, створюючи які-небудь загальні 

документи. Однак, якщо центральні державні 

відомства пропонують суспільству певну систе-

му критеріїв і нормативів, то вони повинні бути 

ретельно вивірені, обґрунтовані і несуперечливі. 
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ОБЛІК ГУДВІЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 
Досліджено теоретичні основи обліку гудвілу як нематеріального активу. Визначено основні вимоги його 

визнання в обліку та відображення у фінансовій звітності підприємства. Розглянуто концептуальні основи 

обліку гудвілу у економічній та бухгалтерській інтерпретації. Здійснено критичний аналіз наявних підходів до 

обліку гудвілу. Запропоновано удосконалену методику обліку внутрішнього гудвілу. Обґрунтовано необхідність 

обліку внутрішнього гудвілу як інструменту інвестиційної привабливості підприємства. 

Ключові слова: гудвіл, нематеріальні активи, облік гудвілу, інтелектуальний капітал, внутрішній гудвіл. 

 
Постановка проблеми. В умовах збіль-

шення кількості операцій злиття та об’єднання 

підприємств все більшого значення набуває вар-

тість нематеріальних активів компанії. Гудвіл за 

своєю економічною природою втілює у собі вар-

тість переваг, якими володіє фірма у порівнянні з 

конкурентами в галузі. Проте, бухгалтерський 

підхід дещо звужений та ідентифікує гудвіл ли-

ше при об’єднанні підприємств як різницю між 

вартістю активів та справедливою ціною підпри-

ємства. Облік гудвілу обмежується визнанням, 

періодичним тестуванням на знецінення та спи-

санням на витрати компанії. Однак, такий стан 

справ не відображає правдиву інформацію про 

нематеріальні активи підприємства, зокрема його 

ділову репутацію, яка включає торгову марку, 

ділові зв’язки та інтелектуальний капітал. Зва-

жаючи на це, наукові дослідження у розглянуто-

му напрямі є актуальними та в умовах підвищен-

ня ролі нематеріальних ресурсів відповідають 

сучасними потребам користувачів облікової ін-

формації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням організаційно-методичного забезпе-

чення обліку гудвілу займалися такі зарубіжні 

автори, як: Я.В. Соколов, М.Л. Пятов, 

А.О. Карпичева, Ю.М. Бикова, Н.В. Генералова. 

Серед вітчизняних науковців дослідженням  

цього питання займалися Н.М. Грабова, 

В.Н. Добровський, О.В. Кендюхов, В.В. Травін, 

Г.В. Уманців. 

Вивчення науково-практичних розробок з 

проблем обліку гудвілу засвідчують, що перева-

жна їх більшість не приділяє достатньої уваги 

цим операціям та не пропонує комплексного під-

ходу до їх обліку. Крім того, незрозумілими за-

лишаються окремі положення щодо визначення 

вартості гудвілу. Враховуючи розбіжності ви-

кладення цього питання у положеннях бухгал-

терського обліку, стає очевидним, що питання 
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обліку гудвілу є неоднозначним і потребує дос-

коналого вивчення у контексті впровадження у 

вітчизняну практику. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є оцінка існуючих підходів до відображен-

ня гудвілу в обліку та пошук шляхів його удо-

сконалення з теоретичної та практичної точок 

зору.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розглянемо нормативно-правове регулюван-

ня обліку гудвілу як основу для побудови ціліс-

ної системи відображення інформації про такий 

вид активу в обліку. Відповідно до Інструкції 

про застосування Плану рахунків бухгалтерсько-

го обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-

дарських операцій підприємств і організацій [1] 

рахунок 19 «Гудвіл» призначений для узагаль-

нення інформації про гудвіл, що виникає при 

придбанні, відповідно до П(С)БО 19 «Об'єднання 

підприємств» [2], та гудвіл, який виник у процесі 

приватизації (корпоратизації) підприємства. Цей 

рахунок має два субрахунки: субрахунок 191 

«Гудвіл при придбанні» та субрахунок 193 «Гуд-

віл при приватизації (корпоратизації)». 

За дебетом субрахунку 191 відобража-

ється вартість гудвілу, що виникає при прид-

банні іншого підприємства, а за кредитом − 

втрати від зменшення корисності гудвілу і 

сума списаного гудвілу. Відповідно, за дебе-

том субрахунку 193 підприємства державного, 

комунального секторів економіки відобража-

ють вартість гудвілу, який виник при прива-

тизації (корпоратизації), а за кредитом − суму 

списаного гудвілу [1].  

При визнанні гудвілу активом його можна 

ідентифікувати як позитивний чи негативний. 

Позитивний гудвіл виникає у випадку, коли вар-

тість придбаного суб’єкта господарювання є ви-

щою від вартості його чистих активів за справед-

ливою (ринковою) оцінкою. Зарахований на ба-

ланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак 

можливого зменшення його корисності в поряд-

ку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення кори-

сності активів». Натомість, негативний гудвіл 

виникає, коли справедлива вартість чистих акти-

вів придбаного підприємства є вищою від варто-

mailto:yuliya.sudyn@gmail.com
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сті його придбання. Варто зазначити, що у 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» [3], як і в націо-

нальній системі бухгалтерського обліку визна-

чення негативного гудвілу не передбачено. 

На нашу думку, в цьому контексті для по-

значення негативного гудвілу доречно викорис-

тати антонімічне поняття «бедвіл», яке позначає 

ситуацію, коли при відчуженні підприємства різ-

ниця між ціною угоди і вартістю актів має 

від’ємне значення. Бедвіл – явище виключно не-

гативне для бізнесу, воно свідчить про неможли-

вість менеджерів зробити суб’єкт господарюван-

ня рентабельним. Пропоноване поняття вважає-

мо за доцільне використовувати в обліку, для 

позначення так званого «негативного гудвілу». І, 

враховуючи те, що гудвіл відображається в облі-

ку та звітності як актив, справедливим буде ви-

значення бедвілу як пасиву.  

Варто зазначити, що згідно з п. 15 П(С)БО 

19 [2] вартість негативного гудвілу списується з 

одночасним коригуванням нерозподіленого при-

бутку. Крім того, відповідно до п. 16 П(С)БО 19 

амортизація на гудвіл не нараховується. Такі ж 

норми наявні й у МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 

де зазначено, що від початку першого річного 

періоду, що розпочинається 31 березня 2004 року 

або пізніше, облік раніше визнаного негативного 

гудвілу припинено із здійсненням відповідних 

коригувань вхідного залишку нерозподіленого 

прибутку. Крім того, відповідно до п. 16 П(С)БО 

19 амортизація на гудвіл не нараховується. Та-

кож відповідно до п. 55 МСФЗ 3 «Об’єднання 

бізнесу», гудвіл, що придбаний у результаті 

об’єднання бізнесу, не підлягає амортизації. Од-

нак, підприємству слід періодично перевіряти 

гудвіл на зменшення корисності, якщо події чи 

зміни обставин свідчать про можливість змен-

шення його корисності. 

Розглянемо практичну ситуацію обліку гу-

двілу. Зокрема, у підприємства-покупця при 

придбанні підприємства та відображенні позити-

вного гудвілу робиться такий запис: Дт 191 «Гу-

двіл при придбанні» та  Кт 685 «Розрахунки з 

іншими кредиторами». Втрати від зменшення 

корисності відображаються таким чином: Дт 977 

«Інші витрати звичайної діяльності» та Кт 

191»Гудвіл при придбанні». 

Варто зазначити, що в окремих випадках, 

відповідно до Положення про порядок бухгал-

терського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів 

економіки та господарських організацій, які во-

лодіють та / або користуються об'єктами держав-

ної, комунальної власності, затвердженим нака-

зом Мінфіну України від 19.12.2006 № 1213, гу-

двіл, який виник у процесі приватизації (корпо-

ратизації) підприємства, не амортизується. Він 

може повністю або частково бути списаним за 

рішенням уповноваженого органу за допомоги 

такого бухгалтерського проведення:  Дт 45 «Ви-

лучений капітал» та Кт 19  «Гудвіл». Після вне-

сення змін до установчих документів щодо зме-

ншення розміру статутного капіталу підприємст-

ва на вартість списаного гудвілу потрібно зроби-

ти такий запис: Дт 40 «Статутний капі-

тал» та Кт 45 «Вилучений капітал». 

Проте варто зауважити, що тут мова йде 

про так званий зовнішній або бухгалтерський 

гудвіл, який утворюється лише при об’єднанні 

підприємства. У бухгалтерській науковій спіль-

ноті зараз особливої актуальності набуває відо-

браження внутрішнього гудвілу, тобто тих нема-

теріальних активів, які є невіддільні від підпри-

ємства (імідж, ділові зв’язки, інтелектуальний 

капітал). Облік зазначених активів може мати 

стратегічне значення для підприємства, проте 

лише у випадку достовірної оцінки елементів 

гудвілу та обґрунтуванню його вартості.  

Для цього слід зробити порівняння зовнішнього 

та внутрішнього гудвілу з метою виявлення ос-

новних розбіжностей, які варто врахувати при 

визначенні методики обліку цього активу  

компанії (рис. 1). 

Основою відмінністю між даними вида-

ми гудвілу, яку необхідно усунути, є відобра-

ження у звітності. Тобто внутрішній гудвіл не 

знаходить свого відображення у фінансовій 

звітності. Розглянемо думки науковців щодо 

цього питання. Цікавою є пропозиція 

Я.В. Соколова і М.П. Пятова щодо відобра-

ження внутрішнього гудвілу на синтетичному 

рахунку 010 «Внутрішній гудвіл», до якого 

відкрити аналітичні рахунки у такому розрізі 

0101 «Здібності менеджерів та працівників 

компанії», 0102 «Відносини з постачальни-

ком», 0103 «База клієнтів», 0104 «Ділова ре-

путація», 0105 «Бренд» [4, с. 47]. Науковці 

вважають, що відображення в бухгалтерсько-

му обліку зазначених елементів, необхідне 

для управлінських цілей, крім того, інформа-

ція, яка міститься щодо елементів, буде не 

доступною для конкурентів.  

На думку В. Травіна, витрати на ство-

рення внутрішнього гудвілу необхідно 

капіталізувати та відображати їх на субрахун-

ку 194 «Внутрішній гудвіл» за відповідними 

аналітичними рахунками у такому розрізі  

[5, с. 196–197]: рахунок 194.1 «Економічні та 

інші привілеї»; рахунок 194.2 «Ділова репута-

ція»; рахунок 194.3 «Імідж, створений персо-

налом»; рахунок 194.4 «Ділові зв’язки». Про-

позиція не позбавлена недоліків, так як на од-

ному рахунку пропонується обліковувати 

зовнішній і внутрішній гудвіл, які за еко-

номічною суттю є різними категоріями. Сума 

їх вартостей в одному рядку фінансової звіт-

ності не відповідатиме реальному фінансово-

му стану підприємства. Тому вважаємо, що 

підхід до обліку досліджуваної категорії не є 

повністю методологічно правильним.  
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Рис. 1. Співставлення ознак внутрішньоствореного та придбаного гудвілу* 

* Розроблено автором 

 

Облік «синергетичних ефектів» запропонова-

но С.Ф. Легенчуком [6]. Вони виникають у резуль-

таті взаємодії інтелектуальних активів підприємства, 

які не знайшли свого облікового відображення (тоб-

то всіх інших інтелектуальних активів окрім інте-

лектуальної власності). Синергетичні ефекти пропо-

нується відображати в активі балансу на субрахунку 

193 «Синергетичні ефекти», оскільки вони є резуль-

татом взаємодії активів, як і гудвіл. Для відображен-

ня в обліку синергетичного ефекту в пасиві запро-

поновано введення рахунку «Синергетичний 

капітал» з відображенням його у складі додаткового 

капіталу на рахунку 428.  

Підтримуючи думку вчених у частині необ-

хідності відображення в бухгалтерському обліку 

складових внутрішнього гудвілу, вважаємо, що 

витрати на його створення необхідно капіталізува-

ти та відображати на рахунку 19 «Гудвіл» з по-

дальшою розробкою аналітичного забезпечення. 

Субрахунки  до рахунку 19 «Гудвіл» запропонова-

но відкривати у такому розрізі: 

191 «Торгова марка» – вартість торгового 

знаку та частина витрат на збут для підтримання 

іміджу компанії; 

192 «Ділові зв’язки» – організація та про-

ведення відповідних заходів з діловими партне-

рами, договори про співпрацю; 

193 «Інтелектуальний ресурс персоналу» – 

підвищення кваліфікації персоналу, участь у 

тренінгах, семінарах. 

Ефектом від внутрішнього гудвілу можна 

вважати кількість договорів, укладених, у тому 

числі, вартість продовжених договорів, укладен-

ня договорів про співпрацю, отримання держав-

ного цільового фінансування, обсяг виробництва 

у межах державного замовлення, отримані дер-

жавні субсидії, дотації тощо, недержавне цільове 

фінансування (інноваційної діяльності, зокрема, 

підвищення екологічності виробництва, підви-

щення якості та конкурентоспроможності про-

дукції, розробок у сфері виробництва, управлін-

ня тощо), можливість отримання кредитів на 

пільгових умовах (зниження відсотків, мож-

ливість пролонгації, кредит без застави  

тощо) [5].  

Наведені пропозиції зумовлюють потребу 

внесення змін до діючої в Україні методики бух-

галтерського  обліку (табл. 1). 

Таким чином, в існуючу методику бух-

галтерського обліку запропоновано внести 

зміни в частині капіталізації частини витрат, 

які обліковуються на рахунках 92 

«Адміністративні витрати» та 93  «Витрати на 

збут», на субрахунках: 191 «Торгова марка», 

192 «Ділові зв’язки», 193 «Інтелектуальний 

капітал персоналу». Запропонована методика 

дозволить генерувати інформацію в бухгал-

терському обліку про суму внутрішнього 

гудвілу підприємства у розрізі його елементів 

з метою стратегічного управління.  

 

Час виникнення 

Створюється в середині підприєм-

ства протягом тривалого часу 

Виникає при придбанні, привати-

зації та злитті підприємств 

Відображення  

у звітності 

Не відображається  

у балансі  

Відображається  

у балансі 

Подальший 

розподіл 

Включає компоненти, що форму-

ють ділову репутацію  

Розподіляється на позитивний та 

негативний 

Оцінка Якісна Кількісна 
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Таблиця 1 

Пропонована методика бухгалтерського обліку гудвілу на підприємстві* 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Існуючий порядок 
Пропонований  

порядок 

дебет кредит дебет кредит 

1 Відображено витрати на створення бренду 93 20, 31, 66,65 191 20, 31, 66,65 

2 
Відображено витрати на підтримання іміджу компанії 

(реклама, просування бренду) 
93 

66,36,37, 

20, 31, 66 
191 

66,36,37, 

20, 31, 66 

3 Відображено витрати на побудову зв’язків з контрагентами 92 66,36,37,685 192 66,36,37,685 

4 
Відображено знижки та акційні пропозиції для зміцнен-

ня зв’язків з контрагентами 
93 66,36,37,685 192 66,36,37,685 

5 Відображення витрат на підвищення кваліфікації 92 685 193 685 

6 Відображено витрати на участь у конференціях 92 685 193 685 
 

* Розроблено автором 

 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Діючі правила обліку гудвілу на 

підприємстві не відповідають сучасним потребам 

користувачів. Правдиво оцінений внутрішній 

гудвілу та методично правильний підхід до його 

обліку може стати важливим інструментом інве-

стиційної привабливості підприємства та впли-

нути на його позицію у галузі. Пропонована ме-

тодика обліку гудвілу дозволить генерувати ін-

формацію про конкурентні переваги компанії та 

дасть можливість управляти нею. Отримана ін-

формація може бути основою для здійснення 

стратегічного аналізу діяльності підприємства та 

вплинути на розмір рентабельності та конкурен-

тоздатності. 

Відкритим залишається питання достовір-

ної оцінки внутрішнього гудвілу та вибір пріори-

тетного методу визначення його вартості з метою 

формування правдивої інформації про нема-

теріальні переваги компанії. 
 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РИЗИКОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

У статті досліджено проблеми сучасного стану обліку інновацій. Визначено послідовні ланцюгові скла-

дові процесу розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту, які є центрами відповідальності і 

яким притаманні певні витрати. Розроблено модель обліку ланцюгових складових процесу розробки та впрова-

дження ризикового інноваційного проекту венчурного підприємства, яка надає інформацію управлінському пе-

рсоналу стосовно проекту. Запропоновано робочий план рахунків для венчурного підприємства щодо отриман-

ня детальної аналітичної інформації відносно розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту 

венчурного підприємства. 

Ключові слова: ризиковий інноваційний проект, венчурне підприємство, ланцюгові складові, аналітична 

інформація,  рахунки обліку. 

 

Постановка проблеми. Інноваційні прое-

кти, здійснення яких підтримується венчурним  

фінансуванням, несуть у собі велику імовірність 

недоотримання очікуваного доходу, можливу 

небезпеку збитків. У цьому проявляється одна з 

важливих особливостей здійснення венчурної 

діяльності, на яку звертає увагу більшість вчених 

та підприємців – її підвищена ризикованість [1, с. 

3-4; 2, с. 107; 3, с.19-20]. Процес розробки та 

впровадження ризикового інноваційного проекту 

складається з низки послідовних стадій, тобто це 

є ланцюг послідовних складових. Але не всі 

складові проекту відбуваються на венчурному 

підприємстві, тому бухгалтерський облік ризи-

кового інноваційного проекту виходить за межі 

одного підприємства. Основним інформаційним 

джерелом стосовно ризикового інноваційного 

проекту є дані бухгалтерського обліку. Це озна-

чає, що першочерговими задачами системи бух-

галтерського обліку є надання інформації  щодо 

кожної складової ланцюга процесу розробки та 

впровадження ризикового інноваційного проек-

ту. Цьому заважає те, що не існує єдиної системи 

облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для 

відображення витрат, доходів і результатів інно-

ваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями методології бухгалтерського обліку 

інноваційних проектів займалося багато вчених 

та фахівців, таких, як: Я.Д. Крупка [4], 

О.М. Петрук [5], О.В. Кантаєва [6], О. Мінаков 

[7], Т. Шира [8], М.С. Пушкар [9], 

І.В. Мельничук [10] та інші. Однак залишається 

ціла низка невирішених проблем саме методоло-

гії бухгалтерського обліку ризикових інновацій-

них проектів венчурних підприємств  щодо вио-

кремлення основних об’єктів обліку, системного 

обліку витрат, доходів та фінансових результатів 

від впровадження та реалізації цих  проектів  на 
_____________ 
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венчурному підприємстві для можливості прове-

дення аналізу ефективності здійснення ризико-

вих інноваційних проектів. 

І.В. Мельничук [10, с. 320], досліджуючи 

нормативно-правові акти у сфері інноваційної 

діяльності, якими керуються підприємства та 

організації України, визначив, що відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [11] та національ-

них стандартів не мають визначення об’єкти об-

ліку інноваційної діяльності. У працях 

О.І. Грицай вказує, що одним із найбільших не-

доліків сучасного обліку інновацій є те, що не 

існує єдиної системи облікових реєстрів і бухга-

лтерських рахунків для відображення витрат, 

доходів і результатів інноваційної діяльності [12, 

с.253]. А.Г. Загородній вважає чинні облікові 

моделі не адекватними різновидам інноваційних 

процесів і такими, що не надають достатніх та 

достовірних даних для проведення економічного 

аналізу в сфері інновацій [13, с.310]. 

Формулювання цілей статті. Метою дос-

лідження, результати якого запропоновані у цій 

статті, є розробка моделі обліку ланцюгових 

складових процесу розробки та впровадження 

ризикового інноваційного проекту венчурного 

підприємства, що є інформаційним забезпечен-

ням управлінського персоналу стосовно проекту. 

Розробка робочого плану рахунків для венчурно-

го підприємства, щодо отримання детальної ана-

літичної інформації стосовно розробки та впро-

вадження ризикового інноваційного проекту. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Ризиковий інноваційний проект венчурного 

підприємства – це плановий комплекс технічних, 

виробничих, економічних і організаційних захо-

дів, що забезпечують ефективне вирішення кон-

кретного завдання пріоритетного напряму розви-

тку науки і техніки шляхом здійснення іннова-

ційних змін та виокремлення їх у єдине, компле-

ксне ціле. При реалізації ризикового інновацій-

ного проекту  існує вірогідність виникнення не-

прогнозованих ситуацій стосовно реалізації пла-

http://teacode.com/online/udc/65/657.1.012.html
mailto:UsatOl@yandex.ru


Науковий вісник Ужгородського університету 2015 

 

373 

нів та виконання бюджетів підприємства, що 

пов´язано з несприятливими господарськими 

результатами, втратами ресурсів та отриманням 

збитків. Внаслідок вдалої реалізації ризикового 

інноваційного проекту з’являється об’єкт – інно-

вація, не просто запроваджений у виробництво, а 

успішно запроваджений і який приносить прибу-

ток. 

Процес розробки та впровадження ризико-

вого інноваційного проекту створюється з низки 

послідовних ланцюгових складових, які є 

центрами відповідальності і яким притаманні 

певні витрати, що мають особливість у перене-

сенні їх або на результат звітного періоду, або на 

собівартість ризикового інноваційного проекту 

венчурного підприємства. На рис. 1 наведено 

моделювання обліку ланцюгових складових про-

цесу розробки та впровадження ризикового інно-

ваційного проекту венчурного підприємства. 

Враховуючи, що проведеними дослідженнями 

практичної діяльності венчурних підприємств 

основними результатами ризикових венчурних 

проектів є інноваційна продукція, яка може мати 

конкретну матеріальну форму або бути в немате-

ріальній формі (наприклад, інноваційні процеси).  

Ця модель демонструє рахунки обліку ви-

трат і доходів у відповідності з ланцюгом скла-

дових проекту венчурного підприємства, які на-

дають інформацію щодо його ефективності роз-

робки та впровадження. 
 

 

Рис. 1 Моделювання обліку ланцюгових складових процесу розробки та впровадження ризикового 

інноваційного проекту венчурного підприємства* 

* Розроблено автором
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Кожна складова проекту характеризується 

наявністю певних видів витрат та порядку їх 

списання. Перша та друга складова – не знахо-

дять свого відображення в бухгалтерському об-

ліку венчурного підприємства тому, що відбува-

ються до моменту створення підприємства. Далі 

витрати є витратами періоду і що ближче до реа-

лізації проекту – випуску інноваційної продукції, 

витрати відносяться до її собівартості. Рис. 1 де-

монструє, що об’єкти бухгалтерського обліку під 

час розробки та впровадження ризикового інно-

ваційного проекту не  мають окремих рахунків 

обліку. Це  тягне за собою невідображення від-

повідними показниками у фінансовій звітності, 

отже, ці об’єкти не мають прямого стосунку до 

фінансового обліку. Тобто, забезпечення інфор-

мацією щодо ризикових інноваційних проектів є 

задачею управлінського обліку який повинен 

налагодити таку систему облікової інформації на 

венчурному підприємстві, яка була б основою 

для ґрунтовного економічного аналізу щодо оці-

нки ризикового інноваційного проекту. 

Окрім того, промислові підприємства по-

винні щорічно подавати до органів статистики 

інформацію стосовно витрат на інноваційні про-

цеси, витрат на технологічні інновації, джерела 

їх фінансування, обсяг реалізованої продукції, 

кількість впроваджених інноваційних видів про-

дукції, результати інноваційної діяльності тощо. 

Венчурні підприємства належать до промисло-

вих підприємств, якщо відповідно до Національ-

ного класифікатора України ДК 009:2010 [14] 

відносяться до секцій: 

- B «Добувна промисловість та розроблен-

ня кар’єрів»; 

- C «Переробна промисловість», зокрема 

виробництво харчових продуктів, напоїв, тютю-

нових виробів, текстильне виробництво, вироб-

ництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матері-

алів, виробництво паперу та паперових виробів, 

поліграфічна діяльність, тиражування записаної 

інформації тощо; 

- D «Постачання електроенергії, газу, пару 

та кондиційованого повітря»; 

- E «Водопостачання; каналізація, пово-

дження з відходами»; 

- F «Будівництво». 

Однак, складання щорічних звітів за дани-

ми бухгалтерського обліку є проблематичним 

через відсутність в обліку окремих рахунків об-

ліку щодо інновацій. Вся діяльність підприємств, 

відповідно до національних положень бухгалтер-

ського обліку, поділяється на операційну (основ-

ну та іншу операційну), а також іншу звичайну 

(фінансову, інвестиційну). Таким чином, форму-

ється інформація і на рахунках доходів і витрат. 

Відсутність окремих рахунків бухгалтерського 

обліку, а також відсутність окремої внутрішньої 

звітності на більшості підприємств, яка б надава-

ла в систематизованому вигляді інформацію для 

управління інноваційними ризиковими проекта-

ми, заважає прийняттю управлінських рішень, а 

також проведенню аналізу їх ефективності.  

Тобто венчурні підприємства не мають 

можливостей обліковувати діяльність, пов’язану 

з розробкою та впровадженням ризикового інно-

ваційного проекту на окремих рахунках, тому 

необхідно змінювати і доповнювати робочий 

план рахунків відповідними субрахунками. Фра-

гмент запропонованого робочого плану рахунків 

венчурного підприємства, що надає детальну 

інформацію стосовно розробки та впровадження 

ризикового інноваційного проекту, представлено 

у табл.1. 
 

Таблиця 1 

Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку венчурного підприємства,  

що розробляє та впроваджує ризиковий інноваційний проект* 

№ 

з\п 

Сальдо ра-

хунку 
Назва рахунку Напрям аналітичного забезпечення 

1 2 3 4 

Результат інноваційного ризикового проекту 

1 
26 / ріп 

 
Готова продукція За видами (номенклатурою) готової інноваційної продукції 

2 12 / ріп Нематеріальні активи 

За видами інноваційних процесів; 

за видами маркетингових інновацій; 

за видами організаційних інновацій 

Доходи від впровадження ризикового інноваційного проекту 

3 701 / ріп 
Дохід від реалізації го-

тової продукції 

За видами реалізованої готової інноваційної продукції, яка є 

результатом впровадження та реалізації ризикового іннова-

ційного проекту 

4 712 / ріп 
Дохід від реалізації ін-

ших оборотних активів 

За видами реалізованих інновацій, які є результатом впро-

вадження та реалізації ризикового інноваційного проекту 

Витрати процесу розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту 

5 154/ ріп 
Створення нематеріаль-

них активів 

За видами витрат; 

за стадіями розробки та впровадження ризикового іннова-

ційного проекту 
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Продовження таблиці 1 

6 23 / ріп Виробництво 

За елементами витрат виробництва в розрізі видів продук-

ції, яка є результатом впровадження та реалізації ризиково-

го інноваційного проекту 

7 39 / ріп 
Витрати майбутніх пері-

одів 
За видами витрат 

8 90 / ріп Собівартість реалізації 

За видами реалізованої готової продукції, яка є результатом 

впровадження та реалізації ризикового інноваційного прое-

кту 

9 91 / ріп 
Загальновиробничі ви-

трати 
За місцями формування загальновиробничих витрат 

10 92 / ріп Адміністративні витрати За видами витрат 

11 93 / ріп Витрати на збут За видами витрат 

12 94 / ріп 
Інші витрати операцій-

ної діяльності 
За видами витрат 

Фінансові результати від розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту 

13 79 / ріп Фінансовий результат 
За видами інновацій, які є результатом впровадження та 

реалізації ризикового інноваційного проекту 

* Розроблено автором 

 

Запропонований у табл. 1 робочий план 

рахунків внутрішньогосподарського обліку вен-

чурного підприємства, що розробляє та впрова-

джує ризиковий інноваційний проект, надасть 

можливість отримувати детальну оперативну 

інформацію стосовно саме ризикового іннова-

ційного проекту. Завдяки розкриттю елементів 

собівартості ризикового інноваційного проекту 

за стадіями розробки та впровадження; розкрит-

тю елементів доходів як за видами реалізованої 

готової інноваційної продукції, так і за видами 

інших інновацій; розкриттю фінансових резуль-

татів. Така деталізована інформація є джерелом 

для контролю й аналізу результативності розроб-

ки та впровадження ризикового інноваційного 

проекту як для менеджерів венчурного підпри-

ємства, так і для інвесторів ризикового капіталу. 

Перелік рекомендованих аналітичних рахунків 

стосовно ризикового інноваційного проекту мо-

же уточнюватись головним бухгалтером венчур-

ного підприємства з врахуванням специфіки його 

господарсько-фінансової діяльності. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Процес розробки та впровадження 

ризикового інноваційного проекту на венчур-

ному підприємстві створюється з ланцюгу пос-

лідовних складових, що є центрами відповіда-

льності і яким притаманні певні витрати, що 

мають особливість у перенесенні їх або на ре-

зультат звітного періоду або на собівартість 

ризикового інноваційного проекту. Виявлено, 

одним із найбільших недоліків сучасного облі-

ку інновацій є те, що не існує єдиної системи 

облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків 

для відображення витрат, доходів і результатів 

інноваційної діяльності. Тобто, забезпечення 

інформацією щодо ризикових інноваційних 

проектів є задачею управлінського обліку, 

який повинен налагодити таку систему обліко-

вої інформації на венчурному підприємстві, 

яка була б основою щодо ґрунтовного еконо-

мічного аналізу для оцінки ризикового іннова-

ційного проекту. Для вирішення цієї задачі за-

пропоновано робочий план рахунків внутріш-

ньогосподарського обліку венчурного підпри-

ємства, який надасть можливість отримувати 

детальну оперативну інформацію стосовно са-

ме ризикового інноваційного проекту. 
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Шевчук О.А. 

 

НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ  

 
У статті досліджуються напрями поліпшення використання аудиту ефективності. Доводиться, що для 

повноцінного впровадження в практику аудиту ефективності поряд зі створенням відповідної правової бази, роз-

робки стандартів, необхідний перехід перебігу бюджетного процесу на програмно-цільове бюджетування. Об-

ґрунтовується необхідність розробки таких стандартів аудиту ефективності, як «Проведення аудиту ефек-

тивності» і «Оформлення результатів аудиту ефективності».  

Ключові слова: аудит ефективності, стандартизація, програмно-цільове бюджетування. 

 
Постановка проблеми. Процес політико-

економічної трансформації зобов’язав публіч-

ний сектор впровадити принцип співвідношення 

ціни й якості, тобто доцільного, економічного, 

ефективного витрачання коштів, що вимагало 

нагляду за видатками державного бюджету та-

кож і з точки зору якості управління фінансами. 

У цьому зв’язку вищі органи фінансового конт-

ролю стали виконувати консультативну функ-

цію при визначенні кращого співвідношення 

ціни і якості і були, таким чином, залучені до 

механізму прийняття рішень. При здійсненні 

попереднього контролю ВОФК отримали мож-

ливість суттєво впливати на фінансові наслідки 

рішень, що приймаються. Відтак, останніми ро-

ками особливе місце в контролі за використан-

ням публічних фінансів  і державної власності 

належить аудиту ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематикою аудиту ефективності в усіх 

його проявах займались такі вітчизняні і зарубі-

жні вчені, як І. Алексеева , Н. Аюбов, І. Басан-

цов, І. Богатая, М. Васильєва, Ю. Воронін, 

І. Дрозд, Є. Дусаєва, В. Жуков, Я. Кузьмінов, 

Є. Мних, С. Рябухін, С. Степашин, Л. Тітова, 

Н. Фадейкіна, Н. Шевченко та інші [1-16]. 

Водночас, теоретико-методологічні заса-

ди аудиту ефективності попри численні публі-

кації з цієї проблематики залишаються недоста-

тньо дослідженими. А відтак значущість аудиту 

ефективності і незавершеність наукових напра-

цювань у цьому напрямі зумовлюють необхід-

ність продовження досліджень. 

Методологія дослідження. Теоретичною 

базою дослідження є фундаментальні положення 

економічної й інституціональної теорій, теорій 

фінансів, оподаткування, управління, контролю, 

аудиту, систем та структурно-функціонального 

аналізу, наукові праці вітчизняних та іноземних 

учених з досліджуваної проблематики. 
_____________ 

© Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., проректор з науко-

во-педагогічної роботи, інновацій та міжнародних зв’язків, 

Національна академія статистики, обліку та аудиту,  

тел. (044)486-04-15, е-mаil: Ol.Shevchuk@ukr.net 

Формулювання цілей статті. Ціль статті 

полягає в удосконаленні теоретико-методологіч-

них засад аудиту ефективності і перспективних 

напрямів його розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Одним з найважливіших напрямів форму-

вання системи державного фінансового контро-

лю в Україні є всебічний і поступальний розви-

ток використовуваного в контрольній практиці 

аудиту ефективності. Водночас, для забезпечен-

ня комплексності розгляду питання використан-

ня аудиту ефективності в системі державного 

фінансового контролю потрібно значну увагу 

приділяти і оцінці його ефективності та ефекти-

вності його окремих складових. 

Серед наріжних засад його вдосконален-

ня, на наш погляд, слід забезпечити: 

- розширення на належній нормативно-

правовій, організаційно-методичній, інформа-

ційно-аналітичній, технологічній і кадровій ос-

новах спектру напрямів проведення контролю-

ючими органами аудиту ефективності; 

- ув’язку системи показників для виміру 

ефективності діяльності головних розпорядни-

ків і одержувачів бюджетних коштів з бюджет-

ною політикою держави і пріоритетами соціаль-

ного розвитку, результатами аудиту ефективно-

сті як невід’ємної складової системи державного 

фінансового контролю;  

- застосування при його здійсненні сис-

темної оцінки економічного, соціального, струк-

турного і організаційного ефектів формування і 

використання бюджетних коштів і коштів зага-

льнодержавних позабюджетних фондів, корпо-

рацій і домогосподарств, а також державної вла-

сності; 

- комплексне визначення обґрунтовано-

сті, законності, доцільності, результативності, 

продуктивності, дієвості, економічності й ефек-

тивності об’єктів, що підлягають аудиту ефек-

тивності;  

- оцінка середовища реалізації управ-

лінських рішень; дій з їх підготовки, виконання 

і завершення; зв’язаності здійснюваних заходів; 

реалізованості і ризиків; потенціалу соціально-



Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

378 

економічного розвитку; наслідків; 

- забезпечення належного ефекту від ре-

алізації подібних контрольних заходів; 

- визначення критеріїв оцінки ефектив-

ності державного фінансового контролю, що 

має складатися з характеристики такої ефектив-

ності; визначення на основі обґрунтованих кри-

теріїв показників результативності, дієвості, 

економічності і ефективності; оцінки відповід-

ності фактичного стану державного фінансового 

контролю цим показникам. 

На наш погляд, аудит ефективності в сис-

темі державного фінансового контролю повинен 

бути сконцентрований на напрямах ефективнос-

ті:  

- організаційно-правових і фінансово-

господарських аспектів функціонування держа-

вних органів;  

- функціональної діяльності державних 

органів;  

- управлінської діяльності в сфері при-

ватизації державного майна; 

- управління державними підприємст-

вами і підприємствами, акції яких перебувають 

у державній власності.  

В умовах постійної нестачі бюджетних 

коштів заслуговує на особливу увагу оцінка 

ефективності їх витрачання в таких екстраорди-

нарних умовах, як оперативне вжиття антикри-

зових заходів з метою наповнення дохідної час-

тини, стрімке зростання дефіциту чи секвестр 

Державного бюджету України.  

Обов’язковим напрямом аудиту ефектив-

ності є оцінка програм і проектів. Для підви-

щення рівня аудиту ефективності програм і про-

ектів слід удосконалити інформаційно-

аналітичне забезпечення, у рамках якого розро-

бити і впровадити такі комплекси програмних 

засобів, як комплекс «Аудит програм і проек-

тів», програмний комплекс визначення прихо-

ваних закономірностей у базах даних і аналізу 

неструктурованої інформації тощо. 

Для повноцінного впровадження аудиту 

ефективності в бюджетній, податковій, митній, 

валютній  і інвестиційній сферах, на наш пог-

ляд, слід: 

- з’ясувати і усунути прогалини і проти-

річчя у чинному законодавстві, провести за не-

обхідності антикорупційну експертизу відповід-

них документів; 

- у Законі України «Про державний фі-

нансовий контроль» закріпити такі контрольні 

заходи, встановити вимоги щодо зазначення в 

бюджеті не тільки структури  видатків за  вида-

ми  витрат, а  й очікувані результати від реаліза-

ції програм чи виконання державних функцій, а 

також санкції за порушення вимоги ефективного 

використання державних коштів;  

- у Бюджетному кодексі України необ-

хідно: дати визначення понять ефективності, 

економічності, продуктивності, результативнос-

ті, доцільності і раціональності використання 

бюджетних коштів; у паспортах бюджетних 

програм передбачити наявність критеріїв ефек-

тивності використання бюджетних коштів як 

кількісних і якісних характеристик організації, 

процесів і результатів використання державних 

коштів і/або діяльності об’єктів  перевірки, що 

показують, якими мають бути організація і про-

цеси і які результати є свідченням ефективного 

використання державних коштів;  

- перейти від затратного методу бюдже-

тного планування (яке, попри декларування 

впровадження програмно-цільового методу 

складання Державного бюджету України, де-

факто зберігається і сьогодні) до бюджетування, 

орієнтованого на результат, яке повинно місти-

ти: загальні цілі, конкретні завдання з їх досяг-

нення, обсяг необхідних ресурсів за видами для 

вирішення таких завдань, показники ефективно-

сті за рівнями управління, чинники ризику, від-

повідальних виконавців за кожне завдання і 

окремі показники; 

- розробити і законодавчо унормувати 

формування довгострокових бюджетних про-

грам, механізми стимулів і прийняття рішень на 

всіх рівнях бюджетного процесу, орієнтованих 

на результат (відповідно до пріоритетів соціаль-

но-економічної політики і бюджетних обме-

жень); 

- підвищити якість середньострокового 

бюджетного планування і ризик-менеджменту в 

бюджетній і податковій сферах, митній справі і 

на валютному ринку; поліпшити інформаційне 

забезпечення аналізу взаємозв’язку між витра-

тами і результатами (вдосконалити форми бю-

джетної, податкової, митної і валютної звітнос-

ті); вдосконалити аналітичне забезпечення і 

практику ув’язки ресурсів з результатами; 

- реформувати всі стадії перебігу бю-

джетного процесу завдяки застосуванню сучас-

них процедур фінансового менеджменту з ме-

тою забезпечення безпосередньої зацікавленості 

у цьому розпорядників і одержувачів державних 

коштів разом із синхронним посиленням відпо-

відальності за неефективне управління ними; 

- застосовувати конкурентні принципи 

розподілу бюджетних коштів з урахуванням 

досягнутих і планованих результатів викорис-

тання бюджетних асигнувань; 

- виокремити дві сфери контролю – ви-

робничу (зосереджену на контролі ефективності 

виробництва певних видів товарів, робіт, надан-

ня певних послуг) і функціональну (контролі 

результативності виконання функцій, закріпле-

них за конкретним економічним агентом);  

- гарантувати об’єктивність аудиту ефе-

ктивності; 

- забезпечити усвідомлення всіма учас-

никами аудиту ефективності необхідності того, 
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що кожний контрольний захід має створювати 

передумови для: підвищення відповідальності, 

прозорості і підзвітності в роботі владних орга-

нів і розпорядників бюджетними коштами та 

підвищення ефективності їх діяльності; вирі-

шення найбільш значущих суспільних проблем; 

підвищення ефективності використання і управ-

ління державними коштами; впровадження су-

часних методів управління;  

- розвивати внутрішній фінансовий кон-

троль і аудит, моніторинг якості фінансового 

менеджменту в бюджетних підприємствах, ор-

ганізаціях і установах, податкових і митних ор-

ганах, структурах і агентах валютного контро-

лю; 

- забезпечити цілковиту транспарент-

ність бюджетного процесу. 

Для повноцінного впровадження у прак-

тику роботи органів державного фінансового 

контролю аудиту ефективності поряд зі ство-

ренням відповідної правової бази, розробки ста-

ндартів, що визначають правила і процедури 

його проведення (характер і зміст яких зумов-

люється, насамперед, повноваженнями контро-

льних органів, установлених чинним законодав-

ством), необхідний дійсний (а не голослівний) 

перехід перебігу бюджетного процесу на про-

грамно-цільове бюджетування, тобто принципи 

бюджетування, орієнтованого на результат. 

З огляду на це, на наш погляд, по-перше, 

слід розробити такі стандарти аудиту ефектив-

ності, як «Проведення аудиту ефективності» і 

«Оформлення результатів аудиту ефективності».  

По-друге, має бути вдосконалена мето-

дика планування, підготовки і здійснення ау-

диту ефективності з огляду на впровадження 

3-річного циклу контролю бюджетного проце-

су, розроблена методика проведення стратегі-

чного аудиту державних програм антикризо-

вих дій. 

У методичних рекомендаціях слід більше 

уваги приділити конкретизації таких складових 

аудиту ефективності, як [17, c. 91]: порядок ви-

значення рівня суттєвості і її аналіз аудитором; 

формалізація і оцінка ризиків викривлення фі-

нансової інформації, застосування методів ана-

лізу даних, тестування систем, опитування і ан-

кетування в ході аудиту; порядок підготовки 

аудиторських звітів і основних висновків й ре-

комендацій аудитора для поліпшення системи 

управління в державному органі. 

Крім того, на наш погляд, предметом ау-

диту ефективності повинна стати ефективність 

надання: 

- суб’єктам господарювання податкових 

пільг, субсидій, дотацій із з’ясуванням зумовле-

них ними наслідків соціально-економічного ха-

рактеру;    

- бюджетних кредитів чи банківських 

кредитів під гарантії уряду. 

Для вдосконалення методичного забезпе-

чення аудиту ефективності регіональних цільо-

вих програм мають бути визначені способи кон-

тролю  залежно від їх спрямованості, включаю-

чи методики оцінки ефективності інвестиційних 

проектів, розрахунку експлуатаційних витрат 

майбутніх періодів, оцінки ефективності і ре-

зультативності надання бюджетних послуг зага-

лом.  
По-третє, всі головні розпорядники бю-

джетних коштів мають керуватись у своїй дія-

льності соціально значущими індикаторами ви-

користання бюджетних коштів. Крім того, вони 

повинні постійно використовувати у своїй дія-

льності управління наявними і потенційно мож-

ливими ризиками, передбачаючи безперервну 

ідентифікацію (складання переліку) ризиків дія-

льності за кожним завданням (функцією, опера-

цією, процесом, програмою) і вжиття заходів з 

їх попередження чи запобігання). 

По-четверте, у Верховній Раді України 

слід створити спеціальний комітет (комісію), до 

функцій якого входитиме розгляд результатів 

аудиту ефективності; визначити процедури роз-

гляду результатів аудиту ефективності (прове-

дення парламентських слухань і прийняття від-

повідних резолюцій, громадські обговорення), а 

також контролю за виконанням рекомендацій за 

результатами такого аудиту. 

Вдосконаленню державного фінансового 

контролю сприятиме визначення такого показ-

ника, як питома собівартість державного спожи-

вання, який би використовувався для визначен-

ня бюджетної витратомісткості (рівень серед-

ньодушового державного споживання).  При 

цьому перевищення динаміки цього показника 

над динамікою зростання видатків  державного 

бюджету свідчитиме про неефективність бю-

джетних видатків.  

З цією метою під час аудиту ефективності 

мають застосовуватися такі критерії, як: фінан-

сова місткість забезпечення державою життєво 

важливих послуг; витратомісткість державного 

забезпечення окремих функцій управління; 

співвідношення ефективності державного і не-

державного фінансування окремих функцій. 

Аудиту ефективності має належати знач-

не місце і в організації податкового контролю. 

При цьому, на наш погляд, ним має бути охоп-

лено оцінку ефективності: 

- формування й реалізації здійснюваної 

в Україні податкової політики;  

- функціонування вітчизняної податко-

вої системи; 

- чинного податкового законодавства і 

адміністрування; 

- виявлення і запобігання податковим 

правопорушенням. 

Поряд з удосконаленням контрольно-

ревізійних і контрольно-аналітичних заходів, що 
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здійснюються органами державного фінансово-

го контролю, в їх діяльності слід, згідно з зару-

біжним досвідом, розширювати практику неау-

диторських втручань (з допомогою телефонних 

розмов, електронної пошти, листування з плат-

ником податків) з метою спростування виявле-

них ризиків або надання можливості платнику 

податків самостійно виправити допущені пору-

шення. 

При цьому інструментарієм такої практи-

ки мають стати:  

- запити розпорядникам бюджетних ко-

штів, платникам податків, обов’язкових зборів і 

платежів, внесків, учасникам валютних операцій 

на надання додаткової інформації (документів), 

які можуть підтвердити або спростувати вияв-

лені профільні ризики порушення законодавст-

ва;  

- спеціальні письмові опитування (про-

фільні інтерв’ю) з проблематики, що потребує 

перевірки як одного, так і багатьох суб’єктів з 

однієї виробничої галузі чи сфери функціону-

вання; інформаційні ресурси на сайтах зазначе-

них суб’єктів; галузеві огляди; інформація, 

отримана від інших державних та комерційних 

організацій. 

Серед перспективних напрямів поліпшен-

ня використання аудиту ефективності в системі 

державного фінансового контролю – його засто-

сування для з’ясування ефективності викорис-

тання державної власності. У цьому випадку 

завданням аудиту ефективності має стати ви-

значення оптимальної схеми управління держа-

вною власністю, а також належного державного 

фінансового контролю за цими процесами. При 

цьому предметом уваги державних аудиторів 

мають стати: 

- місце і роль державної власності в сис-

темі відносин власності в Україні; 

- вибір теми аудиту ефективності ви-

користання різних об’єктів державної влас-

ності; 

- підходи до інвентаризації об’єктів 

державної власності; обґрунтованість оцінки її 

вартості (відповідність наявним ринковим ці-

нам); стан і проблеми формування єдиного ре-

єстру об’єктів державної власності; достовір-

ність інформації про об’єкти державної власно-

сті; 

- критерії віднесення об’єктів державної 

власності до стратегічно важливих для націона-

льної безпеки України, казенних і унітарних 

підприємств; 

- стан нормативно-правової регламента-

ції (наявності концепцій управління), організації 

і забезпечення захищеності державного майна; 

- наявність/відсутність єдиного підходу 

до управління державною власністю; 

- оцінка масштабів і структури держав-

ної власності в Україні, окремих регіонах і галу-

зях господарського комплексу; їх впливу на со-

ціально-економічний розвиток держави; 

- критерії і показники результативності, 

економічності і ефективності (економічної і со-

ціальної) використання об’єктів державної вла-

сності;  

- стан конкурентоспроможності (чинни-

ків, що на неї впливають) об’єктів державної 

власності;  

- чіткість визначення і розмежування 

контрольних функцій органів управління дер-

жавною власністю; прав і обов’язків посадових 

осіб; стан інформатизації, організаційно-

методичного, матеріально-технологічного і фі-

нансового забезпечення їх діяльності;  

- організація обліку, звітності і контро-

лю відповідними державними органами викори-

стання об’єктів державної власності, компетен-

тності і результативності діяльності осіб, які 

керують ними, порядок їх атестації; 

- ефективність управління наявною 

державною власністю та чинники, що негати-

вно позначаються на її примноженні і викори-

станні, а також оптимальному розпорядженні 

нею; рівень захисту національних інтересів у 

цій сфері; 

- координація дій органів виконавчої 

влади з управління об’єктами державної власно-

сті; 

- компаративний аналіз функціонування 

об’єктів державної, колективної і приватної вла-

сності, а також об’єктів державної власності у 

різних регіонах країни і галузях господарського 

комплексу; 

- приватизаційні схеми та порядок й 

особливості їх реалізації, обґрунтованість роз-

робки, прийняття й виконання інвестиційних 

зобов’язань; транспарентність приватизаційних 

процесів; контроль за їх дотриманням Фонду 

державного майна України й розпорядників 

державною власністю; оцінка програм привати-

зації державної власності на певний період; фо-

рмування пропозицій щодо усунення негатив-

них моментів у приватизації державної власнос-

ті; 

- ринковість функціонування і випадки 

доведення об’єктів державної власності до фік-

тивного банкрутства;  

- повнота і своєчасність надходження до 

Державного бюджету України коштів від вико-

ристання державної власності, її оренди/лізингу 

(малому і середньому бізнесу, інноваційним 

центрам) земельних ділянок і відокремлених 

природних об’єктів, підприємств і майнових 

комплексів, нерухомості, їх застави й відчужен-

ня; надання сировини, продукції, прав вимог та 

інших виключних прав; висхідна/низхідна ди-

наміка таких надходжень;  

- причини і масштаби корупційних діянь 

у цій сфері, нанесення збитків державі від нее-
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фективного використання державного майна, 

рейдерства і стан боротьби з ними;  

- узагальнення результатів аудиту ефек-

тивності використання об’єктів державної влас-

ності, що здійснювались різними органами дер-

жавного фінансового контролю.  

Перспективним напрямом зазначеного 

аудиту ефективності є використання цінних па-

перів приватних підприємств, що знаходиться в 

державній власності, забезпечення прав держави 

в цих підприємствах.   

Вдосконаленню аудиту ефективності 

сприятиме і забезпечення належної якості самої 

аудиторської діяльності, серед складових якої 

слід виокремити дотримання високого рівня 

професійної підготовки аудиторів, професійної 

етики, раціональність процесу аудиторської пе-

ревірки, оперативність і повноту її інформацій-

но-аналітичного забезпечення, застосування 

сучасних методів проведення аудиту. 

Висновки і перспективи подальших  
досліджень. Серед концептуальних засад удо-

сконалення аудиту ефективності визначено: ро-

зширення спектра напрямів проведення органа-

ми державного фінансового контролю аудиту 

ефективності; ув’язка системи показників для 

вимірювання ефективності діяльності головних 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів 

з бюджетною політикою держави і пріоритета-

ми соціального розвитку, результатами аудиту 

ефективності як невід’ємної складової системи 

державного фінансового контролю; застосуван-

ня під час його здійснення системної оцінки 

економічного, соціального, структурного й ор-

ганізаційного ефектів формування і викорис-

тання бюджетних коштів і коштів державних 

цільових фондів, корпорацій і домогосподарств, 

державної власності; комплексне визначення 

обґрунтованості, законності, доцільності, ре-

зультативності, продуктивності, дієвості, еко-

номічності й ефективності об’єктів, що підля-

гають аудиту ефективності; оцінка середовища 

реалізації управлінських рішень; потенціалу 

соціально-економічного розвитку; забезпечення 

належного ефекту від реалізації контрольних 

заходів; визначення критеріїв оцінки ефектив-

ності контролю і на їх основі показників його 

результативності, дієвості, економічності й ефе-

ктивності; оцінка відповідності фактичного ста-

ну контролю цим показникам.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ 

ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті досліджується система внутрішніх регламентів підприємства в частині організації розк-

риття інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано до використання 

суб’єктами господарювання Положення про розкриття інформації, яке зосереджено на задоволенні інтересів 

зовнішніх користувачів.  

Ключові слова: внутрішні регламенти, фінансова звітність, організація бухгалтерського обліку, подан-

ня, оприлюднення,розкриття інформації. 

 
Постановка проблеми. Підприємство як 

відкрита система зумовлює постійний рух мате-

ріальних цінностей, що, в свою чергу, спричи-

нює відповідний рух інформації, яка на кінцево-

му етапі концентрується на рахунках бухгалтер-

ського обліку та відображається у звітності. Та-

кий рух інформації не є хаотичним, а відбуваєть-

ся чітко за схемою, що дозволяє отримати стійкі 

характеристики стосовно якості інформації, її 

своєчасності та достовірності. 

Диспропорції в економічному розвитку 

суб’єктів як на макро-, так і на мікрорівні  зумо-

влені не тільки ринковими законами та економі-

чними умовами, але й неефективністю прийня-

тих рішень, що, зазвичай, є наслідком браку ін-

формації, зокрема фінансової. Тому актуальним є 

питання удосконалення організації розкриття 

фінансової інформації, адже це приведе до під-

вищення якості рішень. 

Окремого дослідження потребують питан-

ня розкриття інформації на рівні суб’єктів госпо-

дарювання не тільки у сфері нормативно-

правового регламентування на рівні законів та 

підзаконних актів, але й внутрішніх, локальних 

документів підприємств, що стосуються цього 

питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемними питаннями, пов’язаними з розк-

риттям інформації в бухгалтерському обліку, 

присвячено багато праць відомих вчених. Зокре-

ма, серед них Н.С. Брохун, Ф.Ф. Бутинець, 

Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Й.Я. Даньків, 

С.В. Івахненков, В.М. Костюченко, Я.Д. Крупка, 

С.А. Кузнецова, Т.Є. Кучеренко, В.К. Орлова, 

Л.М. Пилипенко, Н.І. Пилипів, М.С. Пушкар, 

В.В. Сопко, Л.В. Чижевська, П.Я. Хомин, 

І.Й. Яремко. Дослідники в основному звертали 
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увагу на методи формування інформації, особли-

вості її розкриття та способи узагальнення, недо-

статньо приділяючи увагу наявному стану форму-

вання внутрішніх регламентів підприємства, що 

регулюють питання розкриття інформації. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 

є дослідження особливостей регламентування сис-

теми розкриття інформації зовнішнім користува-

чам на рівні суб’єкта господарювання в частині 

формування внутрішніх регламентів, а також на-

дання пропозицій щодо їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Формування інформації про діяльність підп-

риємства, зокрема про його фінансовий стан, від-

бувається за допомоги методів та інструментарію 

бухгалтерського обліку, що на вітчизняних підп-

риємствах здійснюється  переважно бухгалтерсь-

кою службою, яка формує інформацію для систе-

ми управління. Інформаційне забезпечення управ-

ління впливає на діяльність підприємства, оскіль-

ки саме інформація здатна впорядкувати госпо-

дарські операції та процеси, забезпечити відносну 

рівновагу між внутрішніми та зовнішніми потре-

бами підприємства, а відтак стати основою його 

фінансово-економічного процвітання. 

Організація бухгалтерського обліку є не-

від’ємним елементом у процесі створення, обро-

бки та використання облікових даних, що харак-

терно для всіх підприємств, незалежно від форми 

власності. Для якісного здійснення процесу ор-

ганізації бухгалтерського обліку підприємства 

розробляють та впроваджують у практику систе-

му внутрішніх регламентів. 

В умовах тенденції до розширення кола 

користувачів фінансової звітності остання по-

винна змінити вектор у напрямі приватного сек-

тору економіки, що, на нашу думку, неодмінно 

забезпечить публічний доступ до фінансової ін-

формації, а відтак надасть додаткового імпульсу 

економічному зростанню. 

Недооцінка інформації на рівні управління 

економічною системою та невикористання поте-

нційно можливого впливу всіх груп користувачів 

не дозволяє поліпшити економічну та фінансову 

стабільність бізнес-одиниць. Підвищення ефек-
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тивності подання та оприлюднення (розкриття 

інформації) фінансової звітності в системі орга-

нізації бухгалтерського обліку забезпечить ком-

плексне інформування користувачів про діяль-

ність підприємства. 

Організація бухгалтерського обліку – це 

сукупність дій зі створення цілісної системи бух-

галтерського обліку, підтримання і підвищення 

рівня її організованості, функціонування якої 

спрямоване на забезпечення інформаційних пот-

реб користувачів облікової інформації, включа-

ючи вибір форм організації та формування мате-

ріального й інформаційного забезпечення облі-

кового процесу [4, с. 6]. 

Організація обліку сьогодні – пошук раці-

ональної системи відображення операцій і ре-

зультатів діяльності з урахуванням економіко-

організаційних особливостей підприємства, ре-

зультати впровадження якої гарантують достові-

рність інформації, її повноцінність для прийнят-

тя оперативних та стратегічних управлінських 

рішень [2, с. 17]. 

Організація бухгалтерського обліку – це 

цілеспрямована діяльність керівників підприємс-

тва зі створення, постійного впорядкування та 

удосконалення системи бухгалтерського обліку з 

метою забезпечення інформацією внутрішніх і 

зовнішніх користувачів [3, с. 41]. 

Більшість вчених зазначають, що організа-

ція бухгалтерського обліку та його вектор на за-

безпечення інформаційних потреб користувачів 

для прийняття ними управлінських рішень та 

вдосконалення цієї компоненти є обов’язковою 

ознакою такої системи. Тому доцільним є виок-

ремлення в цій системі етапу організації подання 

та оприлюднення фінансової звітності (розкриття 

інформації).  

Варто погодитись із думкою, що «підгото-

вка даних для звітності та сам процес складання 

звітності – це два самостійних етапи» [9, с. 288], 

тому кінцевим етапом у досягненні мети фінан-

сової звітності є процес її подання та оприлюд-

нення, що, на нашу думку, становить окремий 

етап, відносно відокремлений від інших. 

С.В. Свірко зазначає, що предмет органі-

зації бухгалтерського обліку являє собою систе-

му бухгалтерського обліку, що розглядається як 

обліковий процес та вид відповідної людської 

діяльності, що, у свою чергу, потребують забез-

печення і перебувають у постійному розвитку [7, 

с. 296]. Тобто компонента «постійний розвиток» 

є невід’ємною частиною предмета організації 

бухгалтерського обліку, а відтак перебуває у по-

стійному русі, доповнюючись новими елемента-

ми або модернізуючись існуючими. Зв’язок між 

організацією бухгалтерського обліку і процесами 

подання та оприлюднення фінансової звітності є 

логічним розвитком облікової науки, спромож-

ним забезпечити і підвищити рівень доступності 

до інформації для користувачів. Це наступний 

етап розвитку системи організації бухгалтерсь-

кого обліку, що формує систему представлення 

інформації не тільки для внутрішніх, а й для зов-

нішніх користувачів. 

Від рівня організації бухгалтерського об-

ліку залежить ефективність забезпечення всієї 

системи інтересів користувачів фінансової звіт-

ності та функціонування бухгалтерського обліку 

на підприємстві в цілому. 

Організація обліку – це прерогатива заснов-

ника (керівника), організація ведення обліку – ви-

ключно обов’язок головного бухгалтера [8, с. 10]. 

Крім того, згідно зі ст. 8 п.7 абз. 1 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»[6], головний бухгалтер або 

особа, на яку покладено ведення бухгалтерського 

обліку підприємства, забезпечує дотримання на 

підприємстві встановлених єдиних методологіч-

них засад бухгалтерського обліку, складання і 

подання у встановлені строки фінансової звітно-

сті. Законодавець вказує на обов’язок головного 

бухгалтера подати фінансову звітність, тому цей 

аспект стосується організації бухгалтерського 

обліку. 

Річний звіт головний бухгалтер подає осо-

бисто в передбачені законодавством інстанції та 

строки [9, с. 294]. Головний бухгалтер має мож-

ливість надіслати фінансову звітність рекомен-

дованим листом з описом вкладення та повідом-

ленням про вручення або використати електрон-

ні методи подачі фінансової звітності за допомо-

ги мережі Інтернет. Отже, існує низка повнова-

жень, якими наділені відповідні працівники, що 

забезпечують практичну реалізацію процесів 

подання та оприлюднення фінансової звітності. 

Такі повноваження повинні виконувати праців-

ники, що схематично ілюструє рис. 1. 

На рис. 1 пояснюється взаємовплив 

обов’язків адміністрації підприємства та бухгал-

терії, причому останні повинні забезпечити про-

цеси подання фінансової звітності під контролем 

перших і навпаки. Тільки за таких умов можливо 

забезпечити систему противаг у реалізації проце-

сів подання та оприлюднення фінансової звітно-

сті. Така система противаг підсилить контрольні 

функції та зменшить ймовірність не подання фі-

нансової звітності.  

Стосовно подання фінансової звітності 

відзначимо, що виконує контрольні функції ад-

міністрація, що ж стосується її оприлюднення – 

контрольні функції виконує бухгалтерія. 

З допомогою  схеми встановлення відпові-

дальності та розподілу обов’язків щодо практич-

ної реалізації подання та оприлюднення фінансо-

вої звітності досягається належний рівень їх ор-

ганізації. 

У сучасних умовах система менеджменту і 

методологія бухгалтерського обліку зорієнтовані 

на забезпечення збереження капіталу, отримання 

максимальних прибутків та відображення їх по-
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казників у стандартизованій фінансовій звітності 

[1, с. 13]. Тому необхідним є розширення меж 

впливу організації бухгалтерського обліку на 

рішення користувачів. 

 

 

 

Рис. 1. Схема розподілу повноважень при розкритті інформації про підприємство  

з метою формування внутрішніх регламентів* 

 
* Власна розробка авторів 

 

Ф.Ф. Бутинець підкреслює, що «головний 

бухгалтер повинен заздалегідь визначити коло 

користувачів, яким подаватиметься звітність» [3, 

с. 483]. Це потрібно робити з метою контролю 

над процесами подання та оприлюднення фінан-

сової звітності. Не зайвим, на нашу думку, буде 

також погодити такий список із керівником під-

приємства. Контрольні функції також відіграють 

важливу роль в ефективній організації процесів 

подання та оприлюднення фінансової звітності. 

В.С. Лень пропонує складати план підго-

товки звітності, в якому зазначати перелік вста-

новлених форм звітності, строки їх складання і 

подання [4, с. 13]. Основною проблемою в реалі-

зації таких пропозицій є відсутність повного 

списку користувачів фінансової звітності, який 

уточнюється за результатами звітної господарсь-

кої діяльності. Список користувачів завжди є 

змінним компонентом і залежить від значної кі-

лькості внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Для найбільш ефективної регламентації 

розкриття інформації та встановлення єдиної 

методики її здійснення необхідне відповідне до-

кументальне забезпечення. 

Однією з фундаментальних основ бухгал-

терського обліку є документ, він виступає дока-

зом у фіксації фактів господарського життя, що 

виникають у підприємства. Тому такий елемент 

методу бухгалтерського обліку, як документу-

вання, повинен фігурувати і в практичному руслі 

розкриття інформації про діяльність підприємст-

ва. Тим більше, враховуючи те, що «категорія 

фінансової звітності фігурує в багатьох імпера-

тивних нормах» [5, с. 507], як необхідний внут-

рішній регламент у забезпеченні таких процесів. 

Документальне забезпечення процесів по-

дання та оприлюднення фінансової звітності 

ілюструє рис. 2, з якого випливає, що Положення 

про подання та оприлюднення фінансової звітно-

сті (розкриття інформації) покладає забезпечення 

процесу її подання на працівників бухгалтерії, а 

оприлюднення – на адміністрацію підприємства. 

Це дозволить захистити інтереси користувачів 

фінансової звітності та уникнути небажаних рі-

шень через нерозкриття інформації. 

Таке Положення організовує регулювання 

процесів подання та оприлюднення фінансової 

звітності на мікрорівні та є легітимним (вводить-

ся в дію наказом керівника). Воно показує, яким 

чином необхідно організовувати внутрішню ро-

боту на підприємстві, щоб досягти максимально-

го результату у площині розкриття інформації 

про діяльність підприємства.  

Така організація є методикою регулювання 

процесів подання та оприлюднення фінансової 

звітності, як сукупність взаємозв’язаних способів 

і прийомів доцільного проведення роботи. 

Вважаємо, що внутрішній організаційно-

розпорядчий документ, що регулює подання та 

оприлюднення найбільш значущого виду звітно-

сті – фінансової, повинен відповідати низці ви-

мог: 

К О Р И С Т У В А Ч І  

Адміністрація 

Бухгалтерія 

Фінансова 

звітність 

оприлюднення 

подання 
Прямі повноваження 

(обов’язки) 

Опосередковані повно-

важення 

(контрольні функції) 
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1. Містити обґрунтовані тлумачення про-

цесів подання та оприлюднення фінан-

сової звітності, що дозволить внести чі-

ткість і зрозумілість в реалізацію цих 

процесів. 

2. Забезпечувати науково обґрунтований 

підхід до організації процесів подання 

та оприлюднення фінансової звітності в 

системі організації бухгалтерського об-

ліку. 

3. Захищати приватні інтереси дійсних та 

потенційних користувачів фінансової 

звітності. 

4. Встановлювати коло осіб, відповідаль-

них за забезпечення реалізації процесів 

подання та оприлюднення фінансової 

звітності та порядок дисциплінарних та 

адміністративних стягнень за невико-

нання вказаних обов’язків. 

5. Містити вичерпний перелік прав та 

обов’язків особи, що розглядає запити 

потенційних користувачів фінансової 

звітності до підприємства. 

6. Детально описувати процес оприлюд-

нення фінансової звітності, в т.ч. за до-

помогою мережі Інтернет, інше. 
 

 
 

Рис. 2. Узагальнена схема реалізації розкриття інформації  

на основі формування внутрішніх регламентів* 

 

* Власна розробка авторів 

 

Отже, система організації бухгалтерського 

обліку спроможна забезпечити ефективну орга-

нізацію процесів подання та оприлюднення фі-

нансової звітності користувачам, спираючись на 

всю різноманітність їх інтересів через докумен-

тальну основу – Положення про подання та 

оприлюднення фінансової звітності, яке встанов-

лює чіткі і прозорі правила та обов’язки для пра-

цівників, надає діяльності підприємства гласнос-

ті і допомагає зрозуміти та виявити вплив кож-

ного окремого підприємства на загальний соціа-

льно-економічний розвиток регіону та країни в 

цілому. 

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Проведене дослідження дало змогу 

встановити наявність логічного зв’язку між ор-

ганізацією бухгалтерського обліку та фінансо-

вою звітністю, який проявляється у практичних 

аспектах реалізації системи розкриття інформації 

через внутрішні регламенти підприємства. Од-

ним із важливих елементів системи організації 

бухгалтерського обліку, що забезпечує розкриття 

інформації, є Положення про подання та опри-

люднення фінансової звітності (про розкриття 

інформації), яке сприяє ефективному функціону-

ванню та наданню фінансової звітності користу-

вачам, захищаючи їх приватний та суспільний 

(публічний) інтереси. Таке Положення може бу-

ти впроваджене як доповнення до облікової по-

літики підприємства, так і окремим документом, 

що забезпечить належну організацію процесів 

подання та оприлюднення фінансової звітності 

к
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та вдосконалить систему розкриття інформації на 

рівні підприємства для широкого кола користу-

вачів. 

Найбільш ефективними з точки зору реалі-

зації процесів подання та оприлюднення фінан-

сової звітності є використання розгалуженої бази 

даних, зокрема документально регламентованого 

порядку розподілу повноважень: для бухгалтер-

ського підрозділу – подання фінансової звітності, 

для адміністрації – її оприлюднення. Крім того, 

ці підрозділи повинні виконувати перехресні ко-

нтрольні функції. Впровадження такого порядку 

(алгоритму) підвищить відповідальність праців-

ників за результати надання інформації та по-

сприяє у задоволенні інтересів користувачів. По-

дальших досліджень потребує аналіз дії внутрі-

шніх регламентів підприємства на інформаційне 

забезпечення користувачів. 
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ANNOTATION 
 

1. MACROECONOMIC  

RESEARCH 
 

Boreiko V. 

THE MONETARY POLICY OF THE NATIONAL 

BANK OF UKRAINE UNDER THE  

CONDITIONS OF INSTABILITY 

In order to create favorable conditions for economic 

development and preserve the purchasing power of 

savings of the people, the state must ensure the stability 

of the national currency. If it’s the duty, state does not 

perform, then, by lowering the cost of money, it essen-

tially takes from the population part of its savings. 

The stability of the national currency is influenced 

by many factors, but the primary responsibility for this 

indicator is carried by the National Bank of Ukraine. 

Therefore, to prevent the depreciation of the national 

currency and savings of the people, it must track all 

factors that pose a threat to Ukrainian financial system 

and implement proactive measures to prevent the coun-

try's crisis.  

However, the actions of the National Bank of 

Ukraine before and during the crisis have reduced the 

working capital of companies, have made loans inac-

cessible to producers and have caused panic among the 

population. 

It is possible to stabilize the exchange rate of the 

national currency and reduce the inflation, but due to 

the outflow of foreign capital from the country and the 

inaccessibility of credit for domestic producers, the 

recession of the national economy is deepened. 

In this situation, Ukraine is trying to solve all its 

economic problems through external borrowing, which 

lays the problems for future generations. 

Instead, the world economic science has developed 

completely different mechanisms for the withdrawal of 

the national economic from the crisis. 

J. M. Keynes has substantiated that a key role in 

overcoming the recession is played by the growth of 

effective demand of population, and he offered his ar-

rangements for its ensuring, which are as follows: 

– by the state regulation of interest rates; 

– by increasing government spending, investment, 

procurement of products and reducing the tax burden 

on enterprises; 

– by increasing income of social groups who are the 

largest groups of consumers of goods and have the 

lowest incomes; 

– by increase of the funding of state construction 

sites and public works, by stimulation of the creation of 

new jobs by employers, the increase of employment of 

population and prevention of significant unemployment. 

Therefore, to overcome the economic recession, the 

National Bank of Ukraine should make loans available 

to residents, help increase consumer demand of popula-

tion and implement additional measures for restricting 

the outflow of foreign capital from the country.  

Keywords: National Bank of Ukraine, monetary 

policy, recession, savings, discount rate loans. 

Kushnir N. 

MODERN STATE AND PROSPECTS OF COOP-

ERATION OF UKRAINE WITH THE INTERNA-

TIONAL MONETARY FUND 

The present state of the currency-financial coopera-

tion of Ukraine with the International monetary fund 

causes a sharp necessity for perfection of all systems, 

which are underlaid  mechanism of cooperation both 

from the side of country –borrower and from the side 

of external   creditors.   

Ukraine actively cooperates with the International 

monetary fund since 1994 by taking of credits with the 

purpose of realization of economic reforms. For period 

1994-2001 Ukraine regularly got credits from the IMF, 

and in a period from 2004 to 2007  quite not took 

loans. Credit history of  Ukraine with the International 

monetary fund  again recommenced  already in 2008.  

After completion of cooperation on the program 

EFF (program of the extended financing), the Ukraini-

an government  chosen  the preventive program Stand-

by  with the purpose of subsequent cooperation of 

Ukraine with the International monetary fund. This 

Program forecast possibility for Ukraine to get a credit 

to the amount of 411, 6 millions SDR ($600 millions). 

On July 28, 2010  the new program of cooperation 

was approved for Ukraine by Board of Directors of the 

International monetary fund. This program foresaw  a 

selection to Ukraine the facilities in size of a 15,15 

milliard dollars. However Ukraine got an incomplete 

sum because our country not completed a row of obli-

gations in particular in relation to the increase of tariffs 

on gas for a population. 

Without regard to difficult mutual relations between 

Ukraine and the International monetary fund,  the  

Ukrainian government  was carried out by the row of 

measures with the purpose of improvement  of  mutual 

relations. For example, on March 10, 2015 the Presi-

dent of Ukraine signed laws which are needed in order 

to ratify by the IMF of the new program for Ukraine. 

On March 11, 2015  the new program of the ex-

tended financing was approved for Ukraine by Board 

of Directors of the International monetary fund to the 

amount of 12,348 milliards SDR ($17,5 milliards). 

On the whole for stabilizing of economy, Ukraine 

needs the help of the International monetary fund. 

Keywords: International Monetary Fund (IMF), 

Ukraine, cooperation, credit, program “Stand-by”. 

 

 Savchenko S. 

THE IMPACT OF MACROECONOMIC FAC-

TORS ON THE FLUCTUATION OF ECONOMIC 

PROCESSES IN UKRAINE 

The article analyzes the macroeconomic factors that 

cause fluctuations in the economic cycle in Ukraine. 

According to the classical definition of the GDP under 

the expenditures approach all components have posi-

tive influence on the final product and include the sum 

of gross private consumption expenditures, gross pri-

vate investment, government spending and net exports. 

Nevertheless, the question arises: which factors that 
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affect the business cycles lead to GDP growth, and 

which of them lead to recession? To address this issue, 

we have applied the theory of the real business cycles 

(RBC). The basic formula of GDP does not have direct 

components that determine the impact of innovative 

technologies, and according to the RBC theory the ma-

jor factor of economic growth is increase in capital 

investments in research and development as well as in 

human capital. To analyze the impact of innovative 

technologies the indirect measure which reflects in-

vestment into research and development has been in-

troduced into the formula for determining the rate of 

GDP. 

Taking into account five macroeconomic indicators 

of economic development of Ukraine the table of mul-

tivariate time-series data has been elaborated within 

thirteen years. The cyclical component which shows 

deviation of real output from trends lines was separated 

for further analysis from the three major components of 

the GDP – trend, seasonal and cyclical components– 

with the help of the Hodrick-Prescott filter. To calcu-

late the data EViews 8 program was used. 

For the accuracy of the calculations the nominal 

economic values were adjusted to real ones. To elimi-

nate the effect of inflation, the values of the table were 

indexed using an appropriate price index. In order to 

determine whether the collected data contains unwant-

ed processes such as unit roots, autocorrelation or het-

eroskedasticity, and in order to control the accuracy of 

the model calculations the tests were conducted.  

The results of the analysis of the proposed model 

calculations showed that a component factor of GDP 

by expenditures, namely net exports, has little impact 

on the cyclical nature of the GDP in Ukraine. When the 

factor, which reflects investments in research and de-

velopment increases by 1%, the cyclical component of 

the GDP varies by nearly 21%.  

Keywords: Ukraine’s GDP, RBC theory, macroe-

conomic factors, economic process, mathematical 

modeling, econometric estimation. 

 

Sydorenko K. 

THE FORMATION OF THE STRATEGY OF 

COMPETITIVENESS OF PRODUCTIVE INFRA-

STRUCTURE IN THE GLOBAL AIR TRANS-

PORTATION MARKET 

The essential role of the productive infrastructure of 

international airports in shaping the global economic 

system and dynamic development of the global avia-

tion market indicate the need to develop and implement 

the mechanism of management the competitiveness of 

productive infrastructure of international airports and 

its important component at the level of international 

business – the formation of the strategy of competi-

tiveness of airport infrastructure. Strategy of competi-

tiveness of productive infrastructure of international 

airport is a long-term plan of actions which is neces-

sary for the optimal and sustainable management of 

airport infrastructure related activities, risks and financ-

ing to achieve strategic goals and gain long-term com-

petitive airports strong position in the global aviation 

market. The implementation of the proposed strategy 

requires a holistic integration of management processes 

competitive productive infrastructure of international 

airports in the global air transportation market within 

the processes of organization directly at the airports. 

The strategy is aimed at finding those niche markets 

where airports can offer unique or complex infrastruc-

ture services that are not in full in the main competition 

not only between the airports, but also in other types of 

transport companies. 

In terms of global competition, international air-

ports should focus on increasing passengers and cargo, 

which will stimulate growth of air-transportation of 

population, mobility of goods and factors of produc-

tion, transit potential of socio-economic growth of na-

tional economies. This article describes and proved the 

scientific basis of forming and implementing a strategy 

of competitiveness of productive infrastructure of in-

ternational airports in the global air transportation mar-

ket. The strategy involves an analysis of the interests of 

different stakeholder groups in the strategic develop-

ment of airport infrastructure, identify goals and objec-

tives, diagnosing the current state of infrastructure, 

search options for its development, planning clearly 

structured flexible and effective management and fi-

nancing of airport infrastructure. Monitoring of the 

implementation of the strategy recommended to organ-

ize on the basis of a balanced scorecard that achieves a 

balance between short-term and long-term objectives, 

between the desired results and factors to achieve them, 

get the synergy effect from the interaction with other 

participants airport aviation market. 

Keywords: airport, productive infrastructure, com-

petitiveness, world market of air transportation. 

 

Smerichevskiy S., Mуkhalchenko I.  

TRANSFORMATION PECULIARITIES OF 

WORLD AIR TRANSPORTATION MARKET 

World air transportation market is one of the main 

elements of the world community and plays a great role 

in the process of international communication. There is 

a direct dependence between the increase of the gross 

domestic product and airline capacity. But the devel-

opment of air transportation market depends not only 

on economic factors, but also ecological, social, tech-

nical, political factors. All of them create external envi-

ronment of the airline and direct or indirect influence 

on its internal environment. 

The creation of aviation technologies and the need 

in high speed transportations after the First World War 

were conducive to appearance of air transportation 

market. It has high rate development. After the Second 

World War air transportation took the modern look. 

The process of market deregulation began in 1978. The 

process of deregulation entailed appearance of low-cost 

airlines. In 1980 the powerful airlines passed from di-

rect transportations between points to connections as 

«Hub and Spoke». These tendencies of air transporta-

tion market stimulated the beginning of a new stage of 

development – market liberalization. This stage takes 

place nowadays. Globalization of aviation space began 

in 1997, when the first alliance - «Star Alliance», was 

created. 

The evolution of air transportation agreements in 

general includes three types: Chicago types - reflect the 



Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

390 

processes of market control and regulation; Bermuda 

types which reflect the processes of deregulation of the 

market, but cannot be considered fully liberal, and lib-

eral agreement of the "Open Skies". 

As a result of this research, the evolution of air 

transportation market can be divided into 5 periods: 

origin of air transport (1910-1920
th

); appearance of 

national airlines (30
th 

- 1944); market institualization 

(1944-1978); deregulation of air transportation (1978-

1993); liberalization of market (1993 - nowadays).  

Keywords: market, air transport liberalization, the 

agreement, the global alliance, low-cost transportation, 

airline. 

 

Cherlenyak І., Вondarenko V., Herzanych V. 

DIMENSIONS OF BORDER COOPERATION OF 

UKRAINIAN AND ROMANIAN BUSINESS 

Romania, as one of the EU member states, is a stra-

tegically important partner of Ukraine in the field of 

business. However, there are many geopolitical and 

economic factors that create difficulties and obstacles 

to cooperation. Publications and research that exist 

today, dedicated to this subject, don’t contain clearly 

defined topical problems, don’t determine classes of 

unresolved conflict issues, don’t analyze the mecha-

nisms of their solution. So research of cross-border 

business cooperation between Ukraine and Romania is 

extremely important and necessary. 

The article analyzes the trends of cross-border eco-

nomic cooperation between Ukraine and Romania 

through the prism of foreign economic and investment 

activity. Special attention is given to features of trans-

border cooperation of Transcarpathia and Romania. It 

detects the problems of cross-border cooperation be-

tween enterprises of Ukraine and Romania and offers 

solutions to them. 

Based on the analysis of statistical indicators we 

concluded the negative consequences of deepening 

economic and political crisis in the country, including 

the loss of investment attractiveness of Ukraine for the 

Romanian business. The main problems of content 

analysis of CBC with Romania are limitations of data 

accounting, their open access and disparity of indica-

tors accounting methodology in Ukraine and Romania. 

It should also be noted that the problem of activa-

tion of cooperation between Ukraine and Romania re-

main unrevealed, because of too low "starting" level of 

cooperation of the two countries or lack of vision 

among scientists, economic analysts, businessmen and 

government officials of both countries ways to its acti-

vation.  

According to the analysis a conclusion was made 

about the trend of weakening the cross-border business 

cooperation between Ukraine and Romania. Therefore we 

defined several measures to solve the problem issues, 
among which the main are: stabilization of economic and 

political situation in Ukraine, establishment of real dimen-

sions of international business cooperation that would 

promote the development of innovation, level of counter-

party’s management and technologies. 

Keywords: cross-border cooperation, exports, im-

ports, foreign direct investment, problems. 

2. ECONOMICS AND NATIONAL 

ECONOMY MANAGEMENT 
 

Bohdan N., Warhurst S. 

EVALUATION AND ANALYSIS OF INNOVA-

TION POLICY IN BELARUS: NATIONAL AND 

INTERNATIONAL CONTEXT 

Innovative development is a strategic direction of 

state regulation in Belarus, the State program of inno-

vative development for 2011-2015 is be-

ing implemented by the government. The article exam-

ines the mechanism for assessing the effectiveness of 

innovation policies in terms of modern approaches to 

boost innovation. The issues of forming the innovation 

policy in conditions of the global word are considered. 

Thе paper theoretically substantiates and proves the 

presence of systemic failures and information asym-

metry in implementing the mechanisms of supporting 

innovation in Belarus. The results of the innovation 

policy in Belarus are analyzed. The strengths and 

weakness of the innovation policy of Belarus are ana-

lyzed by traditional indicators of innovation and indica-

tors used in international practice. The conceptual 

foundations of expanding an approach to forming the 

innovation policy based on the combination of horizon-

tal and goal - oriented measures of stimulating the in-

novation development are analyzed. It is proposed to 

expand the range of indicators of innovation and to 

form the methodology for surveys and assessments 

of innovation policy in Belarus based on 

the international practices. 

Keywords: innovation policy, assessment, analysis, 

measurement, indicators, innovation programs. 

 

Vitrenko L. 

THE EVALUATION OF THE FUNCTIONAL 

STATE OF OBJECTS AND MEDIUM-TERM 

NEED FOR CAPITAL EXPENDITURES USING 

FCI INDICATORS (FACILITY CONDITION  

INDEX) 

Today, in educational institutions, as well as in oth-

er public institutions there is a tendency to deteriorat-

ing the state of buildings and structures. The absence of 

effective state funding leads to physical deterioration of 

infrastructure, which in turn poses a major threat to the 

secure and quality provision of educational services. It 

is in order to avoid contingencies that permanent in-

spection of buildings should be held in order to obtain 

objective data about their actual condition. 

The article reveals peculiarities of assessment of 

functional conditions of facilities and medium-term 

needs of capital expenditure using FCI indicators. The 

main methods for evaluating real estate in Ukraine are 

examined and a classification of operational status of 

the property is presented. The basic types of reinvest-

ment which are relevant to understanding the fund val-

ue of the FCI are characterized. The key indicators 

used to measure and evaluate the physical conditions of 

the object are provided and the evaluation process of 

the object is illustrated by the index of the state of the 

object (FCI). Also, the matrix of dependence of the 
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index of the state of an object (FCI) - Index of mission 

dependencies (MDI) has been built. 

Today in Ukraine there is a method of estimating 

real property required by the national standard №2 

«Real Estate Valuation", but for effective property 

management of educational institutions we need to 

borrow international experience in the functional state 

facilities, among which the state of the object index 

(FCI ) should be highlighted. 

Thus, the features of the application of state object 

index as the main instrument of evaluation of the state 

educational institutions have been studied. If this indi-

cator is effectively used, it will lead to the fact that the 

functional status of objects of higher education 

institutions will be able to be assessed very easily, very 

objectively and it will be possible to provide for their 

effective functioning through timely and adequate 

provision of materials and financial resources. 

Keywords: real estate, property evaluation, 

infrastructure, educational institutions, facility 

condition index, extended facility condition Index, 

facility needs index. 

 

Ivanov Y., Udovenko A. 

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE 

EVALUATION OF THE EVENTS EFFICIENCY 

IN THE FIELD OF UKRAINIAN ECONOMIC 

DEREGULATION 

Economic deregulation is an important tool, which 

is used by government bodies to solve their problems. 

Its influence on the different society groups can be ei-

ther positive or negative. To the last one can be re-

ferred: insufficient scientific basis of the implementa-

tion of separate events or acts; undisclosed project dis-

cussion of normative legal acts for social groups, on 

which deregulation will be streamed; statement fixa-

tion, that brings to the corruption manifestations etc. 

Herewith on the stage of norms and actions regulation, 

most of the times it is difficult to evaluate possible re-

sults of their implementation. 

As a result of the described defects, legislation en-

actment not only creates excessive restrictions and ob-

ligations for the subjects of businesses and citizens, but 

doesn’t reach the aims of its enactment, i.e., doesn’t 

provide a solution to social, economic and other prob-

lems. This reasons a necessity of legislation evaluation 

not only after its coming into force, but also at the 

stage of its enactment. 

Methodological approach to the evaluation of the 

events’ efficiency in the field of deregulation is shown as 

a step-by-step algorithm, which contains four stages 

(phases). Its main goals are to detect results of the certain 

event implementation, evaluate the actual impact of the 

normative legal act, which came into force, compare pre-

dicted and received results and decide on the effectiveness 

or ineffectiveness of the tested NAP. Next three methods 

were selected for the evaluation: analysis of income and 

expenses, evaluation of the Ukrainian position dynamics 

on the international rankings list and evaluation of risks 

from the event implementation for each subject’s group 

(business, customers, government). 

In conclusion, utilization of the methodological ap-

proach for the event evaluation from the position of 

deregulation, will allow to argue about the efficiency of 

enacted normative legal acts and to choose the best 

variant for existing problems solving.  

Keywords: regulatory impact assessment, deregu-

lation, legal acts, effectiveness, mechanism 

 

Kubatko O. 

RESOURCE SUBSTITUTING IN NATIONAL 

ECONOMY DUE TO ECOLOGICAL AND ECO-

NOMIC FLUCTUATIONS 

According to the official data the energy intensity 

in independent Ukraine has reached its peak in 1997. 

During the following years there was a trend of gradual 

reduction, which was followed by stabilization of GDP 

energy intensity. Despite the positive dynamics, current 

domestic energy intensity is 3-4 times higher than in 

developed countries (the UK, Germany, France, Japan, 

etc.). The last comparison gives an idea about existence 

of significant improvement of potential resources.  The 

study of Ukraine’s energy efficiency underlines that if 

Ukraine reaches the energy efficiency of domestic pro-

duction comparative to European average (in the sec-

tors of agriculture, industry, housing, utilities sector 

and the service sector) it would save the equivalent of 

31.9 million tons of oil. Also Ukrainian imports of nat-

ural gas in 2008-2012 were averaged to 38 mln. tons of 

oil. There are slow changes in the structure of energy 

consumption due to the difficulties of switching to oth-

er alternative energy sources in Ukraine. In the short 

run the companies of the national economy in response 

to different resource fluctuations are using properties of 

natural resources substitution among themselves. In the 

long run businesses are using an inter resource substi-

tution strategy (energy, labor, capital, information), 

which in turn is limited by number of significant fac-

tors. Among the limiting factors that affect the degree 

of substitution between the various kinds of productive 

resources are: thermodynamic limit to substitution, 

complementary substitution constraints, macroeconom-

ic constraints to substitution. It is proposed to look at 

the rebound restriction to substitution between natural 

and artificial capital. Thus it is not possible to achieve 

the ideal substitution between resources. Due to re-

source and capital constraints Ukraine needs to use 

available renewable and nonrenewable natural re-

sources more efficiently. 

Keywords: natural resources, national economy, 

resources substitution, dynamic balance, ecological and 

economic fluctuations 

 

Lizanec M. V. 

STRATEGIC PROGRAMMING OF THE TRANS-

BORDER COOPERATION OF THE BORDER 

REGIONS OF UKRAINE  

In the article the theoretical and methodical ap-

proaches to the substantiation of the role of trans-

border cooperation of regions are researched. The con-

ceptual approaches to formation of trans-border region 

between border regions of Ukraine and EU in the con-

text of trans-border cooperation are developed. The 

scientific work is devoted to the research of the prob-

lems and the perspectives of the development of the 

trans-border cooperation of Ukraine in two dimensions 
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– in the context of European integration and in the con-

text of strategic programming of trans-border region. 

Trans-border cooperation between neighboring coun-

tries on regional levels has become the most important 

element of European regional policy. Thus, the devel-

opment of trans-border cooperation between the bor-

dering regions is a vital issue for the border territories 

of Ukraine and its first-rate neighboring countries.  

In the article the important component of the trans-

border cooperation focuses on the questions of strategic 

planning of development of Ukrainian-Slovakian and 

Ukrainian-Hungarian trans-border cooperation. The 

analysis of the role of strategic programming in social 

and economic development of Ukrainian border region 

– Transcarpathian region, has been conducted. The 

ways of trans-boundary cooperation development in 

current conditions are regarded.  

Realization of strategic programming creation basis 

by strengthening borderland ties, exploration of coop-

eration opportunities and development of new coopera-

tion proposals. The main results, for example, in 

Ukrainian-Hungarian relations are following: the estab-

lishment of a new knowledge base, development of 

entrepreneurship and business skills, training, setting 

up manuals, broad range of exploration of business 

opportunities. Preparation of best practice analysis for 

the development of innovative businesses and organi-

zation of training courses for small and medium enter-

prises; exploration of tourist potentials and develop-

ment of a tourist program package by mapping the 

Tysa river route, monuments and sightseeing; assisting 

infrastructural development in the region by the prepa-

ration of planning documentation, establishing moni-

toring systems and cooperation between institutions. 

Exploration of logistical potentials of the region and 

establishment of a borderland logistical cluster; organi-

zation of traditional cultural programs in the frontiers, 

establishing the framework of human oriented coopera-

tion between people, dissemination of information in 

the small areas on the regional policies and trans-

border cooperation of the EU. The author elaborates 

concepts of programming in the context of European 

principles. Thesis defines the principles of the strategic 

programming and the place of the trans-border cooper-

ation in the inter-regional development system of 

Ukraine. 

Keywords: Ukraine, Transcarpathia, Hungary, 

Slovakia, trans-border cooperation, trans-border region. 

 

Malyshko Y. 

EVALUATION OF THE DEREGULATORY  

INFLUENCE OF THE NORMATIVE LEGAL 

ACT IN THE REGISTRATION FIELD ON  

THE SMALL BUSINESS ADMINISTRATIVE 

LOAD 

In case of deregulation of the small businesses one 

of the important tasks is to enact such legislation, 

which would create a proper business climate for small 

businesses and provide an opportunity for its economic 

development. A high level of administrative load, 

which appeared as a result of the unreasonable legisla-

tion enactment, creates obstacles for the development 

of small businesses directly from the stage of their cre-

ation. This justifies a necessity of the adequate legisla-

tion evaluation on the stage of its enactment to argue 

the expediency or inexpediency of the regulatory act 

implementation. 

In this paper a method for the impact of normative 

legal act project standards on the small business dereg-

ulation estimation was considered. This method differs 

from others in the field of fuzzy sets by calculation of 

the fuzzy number (and not precisely defined) relation to 

the given intervals. Also calculation of the relation 

probability (and not relation) of the fuzzy number to 

the fuzzy set, allows to avoid ambiguity, which appears 

during convolution of specific criteria to a certain 

global quality indicator, where extremum defines a 

point of optimum (thus defining the significance of 

each index is no longer needed). 

To evaluate the productivity of normative legal act 

project standards from the position of small business 

deregulation, in this paper, fuzzy sets were constructed 

of parameters’ relation to time, and cost of registration 

of business entities and corruption of capitals, that 

characterize decrease / increase in the administrative 

load on the small business.    

In conclusion, utilization of the method for estimat-

ing the efficiency of normative legal act project stand-

ards from the position of deregulation will allow to not 

only argue the expediency or inexpediency of the regu-

latory act implementation, but also to choose the best 

solution for the defined problem in the field of small 

businesses deregulation.  

Keywords: а fuzzy set, membership, small busi-

ness, the administrative burden. 

 

Pisarevskaya Н.  

LABOUR MARKET INFLUENCE ON ORGANI-

ZATION OF LABOUR POTENTIAL 

The economic development of Ukraine as the most 

important factor of production is impossible without 

the efficient process of labor potential management. In 

this case it is necessary to pay attention exactly to labor 

potential forming, because it directly influences the 

efficiency of economic activity of enterprises. The la-

bor potential process of organization is directly related 

to the condition of labor market and required determi-

nation of its optimal approaches and instruments. 

Labor market influence on the organization of labor 

potential generated a need for the overview of modern 

trends in the labor market of Ukraine, which has 

showed his negative influence on organization of labor 

potential, which are: hard demographic situation, low 

living standards, reduction of the employees population 

and the level of economic activity of the population, 

the rise of unemployment level, low level of wages, the 

disparity of education and the labor market, etc. Utili-

zation efficiency of the labor potential, which depends 

on such indexes as GDP and employment quantity has 

been analyzed. 

It allowed to define basic directions of labor poten-

tial of organization, which are: providing the condi-

tions of effective functioning of labor market, growth 

of labor payment, creating the conditions for produc-

tion growth and providing interests of employers and 

workers; upgrading labor force with the help of in-
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vestments in workers education; creation and develop-

ment of accompaniment system for professional career 

of workers; assistance for forming a market of flexible 

personnel educational services; realization of labor 

potential continuous development policy; raising the 

level of professional flexibility and mobility. 

The process of formation of the labor potential 

should be regulated on three levels: state, regional and 

the enterprise level. The maximal coordination of ac-

tions is needed on all levels to make this process more 

effective. At the state level it is essential to focus on 

the normative-legal providing, support of regional de-

velopment including development of scientific and 

technical potential; demographic and social policy im-

provement; the rise of educational population level and 

population profits level by economy transformation 

strengthening; assistance to Ukraine’s integration to the 

international labor market through an intergovernmen-

tal exchange of labor potential; facilities selection as-

sisting labor potential development. The active 

measures on the formation and development of labor 

potential are carried out after the preparation of the 

employment program, analysis of the labor market po-

sition in view of supply and demand and the specifics 

of the regions at the regional level. The personnel ac-

tive policy, which includes planning, recruitment, se-

lection and adaptation of personnel, is carried out at the 

enterprise level. 

Keywords: labor market, labor potential; the form-

ing of labor potential; employment; unemployment; 

economic active population; labor payment; elements 

of labor market; conjuncture of labor market; infra-

structure of labor market; competition at the labor mar-

ket. 

 

Smentyna N. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

FOUNDATIONS OF FORMING AN INTEGRAL 

SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING AT THE 

MESOLEVEL 

The article deals with the problem of forming the 

common methodological approach to developing strat-

egies of economic and social development of different 

territorial units of the state. A definition of strategic 

planning at mesolevel is offered. The author points out 

the difference between category of strategic planning 

of economic and social development of territorial units 

of the state on one hand and category of strategic spa-

tial planning on other one. 

The attention is focused on legal support of the stra-

tegic planning process in Ukraine and its imperfections 

are noted because of the absence of the main law that 

defines the legal, economic and organizational basis for 

the formation of an integrated system of strategic plan-

ning in the state and also because of concentration at 

regional component. 

The domestic practice of developing strategies at 

mesolevel is studied, whithin which the basis for 

changing the ideas for planning of the "bottom-up” 

type is created. A comprehensive approach to organiz-

ing strategic planning process at the mesolevel is pro-

posed; it deals with the idea of covering different levels 

of administrative and territorial structures of the state 

by strategic planning as well as the necessity of strate-

gies coordination. 

Some proposals for improving the system of strategic 

planning in Ukraine in accordance with the fundamental 

principles of such processes are offered; it allows, on one 

hand, orienting to the modern challenges of globalization 

world, on the another hand, it allows adapting to common 

European principles defined in the European Charter of 

Local Self-Government. The general structure of strategy 

is offered considering the appropriateness simplifying 

efforts of potential investors regarding finding places per-

spective for investments. The author suggests the need to 

identify a single list of indicators - target indicators for 

monitoring and evaluation of socio-economic develop-

ment level of mezosystems. 

Keywords: strategic planning, mesolevel, princi-

ples of planning, strategy, monitoring, indicators of 

success. 

 

Solodarenko M.A. 

THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP BE-

TWEEN THE STATE AND PRIVATE BUSINESS: 

FOREIGN EXPERIENCE 

The work is dedicated to the study of foreign expe-

rience of the partnership between the state and private 

business, the identification of the features of its for-

mation and propagation in the leading countries of the 

world. 

The author has proved that the mechanism of the 

partnership between the state and private business is 

widely used in international practice, and therefore the 

study of international experience in this field with the 

aim of studying foreign mechanisms, tools, principles 

of public-private partnerships and ways of its further 

use in Ukraine poses an urgent problem. 

The article shows the classification of countries ac-

cording to the intensity of implementation of the mech-

anism of public and private partnership. It is shown 

that this form of interaction between government and 

business dates back to ancient times and is successfully 

developing even nowadays. 

The article demonstrates the number of transactions 

in the context of individual European countries, their 

financial security and the distribution of the partnership 

projects in different spheres. 

Based on the studies of world experience of part-

nership between the state and private business the fea-

tures of the formation, implementation and realization 

of this mechanism in European countries such as UK, 

France, Germany, Spain and Italy, have been identi-

fied. The article traces the evolutionary changes in the 

implementation of government functions and building 

of partnerships with the private sector. It has been 

proved that the rapid development of partnership be-

tween the state and private business in the studied 

countries was achieved after the establishment of the 

special public institutions for consultations, economic 

examination and overall cooperation between the state 

and business. It was noted that the projects based on 

the partnership between the state and private business 

are actively formed and developed around the world, 

that is, foreign countries have accumulated sufficient 

experience in this field. At the same time, each country 
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is using its own tools of distribution and development 

of state and private partnerships and, consequently, the 

rates of implementation of the partnership projects in 

each country are different. 

Priority forms and spheres of the partnership be-

tween the state and private business in the countries 

that were studied. The basic obstacles to the develop-

ment of partnership between the state and private busi-

nesses have been determined.  

It was concluded that for a faster development of 

the partnership between the state and private businesses 

in Ukraine one should take into account foreign experi-

ence of development in this sphere. 

Keywords: the partnership between the state and 

private business, mechanism, international experience, 

development, private partner, state. 

 

Trush I. 

MONETARY MECHANISMS IN THE STATE 

REGULATION OF ECONOMY 

The possibilities for growth and economic devel-

opment of Ukraine, taking into account the experience 

of many countries, as proved by the effective combina-

tion of various instruments of state regulation of mone-

tary sphere makes it possible to solve the problem of 

temporary lack of liquidity of financial intermediaries 

and prevent it from escalating into a crisis of solvency. 

Different approaches to the definition of "monetary 

policy" have been applied. The most complete and pre-

cise definition of monetary policy is its interpretation 

as a set of interrelated components aimed at achieving 

specific goals to regulate money market is held by the 

government through its central bank. Key objectives of 

monetary policy: price stability, exchange rate stability, 

increase of domestic production, the balance of pay-

ments, employment, rising living standards. 

Stable economic growth based on expanded reproduc-

tion needs to intensify credit activity of banks, increasing 

resources, and improving the structure of banks and to 

attract different types of deposits. It is necessary to make 

greater use of the potential loan, credit recovery and credit 

technology to support modern economic growth, given 

the nature of the modern credit market economy and fea-

tures of a market economy. 

In general, the credit system and implementation of 

credit relations, provides the final redistribution of na-

tional income and GDP. It promotes the adequate dis-

tribution of resources between sectors, between pro-

duction and non-production sphere and between enter-

prises. This in turn causes structural changes in the 

economy and the alignment of different rates of return 

to its average value. 

It was proved that the effective development of the 

credit system is an important factor in long-term eco-

nomic growth. Therefore, Ukraine should hold a series 

of measures aimed at improving the quality of imple-

mentation of the functions of the credit system and 

strengthen its stimulating influence. To develop an 

effective strategy for monetary policy, one should 

above all adequately assess the state of the economy; a 

developed banking system and the stock market; insti-

tutional support of monetary policy; maturity of mone-

tary policy instruments; character interdependence of 

macroeconomic and monetary indicators. 

Keywords: monetary mechanism, monetary policy, 

government regulation, national economy, credit sys-

tem, growth. 

3. REGIONAL 

SOCIO-ECONOMIC STUDIES 
 

Adam V., Kalynych V. 

THE MODALITY OF ENTERPRISE, REGION, 

NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS 

MANAGEMENT 

 The article discusses the competitiveness as a stra-

tegic category. It is proposed to describe the modality 

as systemic competitiveness management component, 

responsible for competitiveness evaluation method and 

management decisions, which are based on the poten-

tial behaviors of the economic system in the future. 

Modality is presented as part of the subjective charac-

teristics of competitiveness. The objective component 

of competitiveness is a characteristic of the physical 

condition of the basis of the economic system. The 

subjective component of competitiveness is based on 

the modality of management as the way the control 

system approaches favorites in the evaluation process 

and the competitiveness of alternative ways of its gain. 

The types of modality in management of competitive-

ness are debitive, potential, hypothetical, imperative, inten-

tional, and optative. It shows the connection of modalities 

with elements of competitiveness management. The ele-

ments of competitiveness management on the basis of the 

modalities are the following. 1. As the allocated object 

management potential of economic entity, this serves as a 

basis for further development and gaining a competitive 

advantage. 2. The strategy of creating competitive ad-

vantages is a set of imperatives that underpin a strategic 

analysis and strategic planning, determining the policy of 

the enterprise, region or country for the formation of the 

internal environment and the interaction with the external 

environment. 3. Organizing and framing economic system 

includes a wide range of issues, including the communica-

tion subsystem, the choice of forms of organization (hierar-

chical or adaptive), the appropriateness of a certain level of 

diversification of the economic entity. 4. Competitiveness 

will be elusive at the application of the bureaucratic type of 

management. And so on. Each element of the system has a 

certain modality. It was noted that the modalities are linked, 

and therefore their influence is not limited to only one ele-

ment of competitiveness management. 

Keywords: competitiveness, management, system, 

modality, subjective, element, communication, analysis. 

 

Babets I.  

HIGH-TECH INVESTMENT AS A FACTOR OF 

ENERGY SECURITY OF UKRAINIAN  

REGIONS 

This article provides an assessment of energy secu-

rity of Ukraine's regions by indicators: energy intensity 

of gross regional product (GRP), kg of fuel per 1 UAH 

of GRP; the dominant share of fuel resources in energy 

resources consumption. The highest values of the inte-

gral index of energy security was found in Kyiv 
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(0.788) and Sevastopol (0.788), where energy intensity 

of GRP was the lowest among all regions and reached 

0,022 and 0,033 respectively. High energy security 

level is defined for Kherson region (0.608), where en-

ergy intensity of GRP is low (0,048). On this basis, it is 

concluded that despite the high share of the dominant 

fuel resource in consumption of energy resources of 

these regions, a high level of energy security is caused, 

above all, by low energy intensity of GRP. 

In order to identify regional disparities in the corre-

lation of the level of energy security and high-tech lev-

el of industrial production cluster analysis of Ukraine's 

regions by indicators of investment and innovation 

activity and energy security was conducted. The study 

identified a group of regions in which at the highest 

level of energy intensity of GRP low-tech industrial 

production dominates, and the development of high-

tech industries is financed at a low level (Dniprope-

trovsk, Donetsk, Zaporizhzhya, Ivano-Frankivsk, 

Luhansk, Kharkiv regions). High-tech investments  in 

the development of these regions are  in small amounts 

and can not significantly affect the reduction of energy 

intensity of GRP. This is confirmed by regression anal-

ysis for Donetsk region for 2001-2013 – there was 

found no statistically significant effect of high-tech 

investment share in total fixed investment on energy 

intensity of GRP. 

For other groups of regions of Ukraine at a relative-

ly low energy intensity of GRP relatively high values 

of investment and innovation activity in regions that 

are close to the centers of clusters was observed, and 

lower values of these indicators in regions that are far 

from the center of the corresponding cluster. This was 

the base  for the conclusion on the interdependence of 

investment-innovation and energy activity in most re-

gions of Ukraine. 

The necessity of active structural industrial trans-

formations of the regions with economies based on 

intensive old industrial areas and is extremely energy 

intensive and extremely energy-dependent was sub-

stantiated, that does not meet the criteria for energy 

security. The results of linear regression for Donetsk 

region and a panel regression for the regions of 

Ukraine concluded ambiguity of the influence of in-

vestment share in high-tech industries in GRP energy, 

due to the inefficient use of these investments, their 

low high-tech level. 

Keywords: energy security, energy intensity of 

GRP, high-tech investments, the region. 

 

Belikova N.  

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

BASIS OF REFORMING THE ECONOMY 

MODEL OF THE COUNTRY AND ITS REGIONS 

The relevance of the article is determined by the 

drop in socio-economic development of the country 

and its regions on the background of changes in the 

strategic priorities of development. The problem field 

of the theory and practice of economic reforms is justi-

fication of the reform strategy; the timing and speed of 

individual reform measures; planning of resource sup-

port reforms (including the estimation of social costs of 

transformation); forecast results; assessment of the 

impact of reforms on long-term development of the 

country. 

The purpose of the article is to study theoretical and 

methodological foundations of the implementation of 

reforms based on the identification of the model of the 

economy of the country and its regions, as well as the 

identification of the problems of its functioning. 

A key aspect of the reform process in the country 

and its regions is determining the point when reforms 

should start. This point of beginning the reforms de-

pends on the diagnosis of problems in the functioning 

of the economy model or its individual components. 

The evolution of economy models of state regula-

tion is in line with the development of views on state 

role in ensuring the sustainable economic development. 

The majority of authors define the concept of "econo-

my model" through a systematic analysis of the eco-

nomic, social and political components.  

Based on this, an "economy model" can be defined 

as an abstract tool to study the image of the socio-

economic development of the country with regard to 

the specificity of the economy. 

The components of the "economy model" are: the 

type of ownership, concentration of production, the 

level of government regulation, the orientation of for-

eign economic activity, the level of adaptability and 

innovativeness of production, human capital, adminis-

trative divisions. 

The proposed approach allows one to deepen the 

theoretical and methodological foundations of econom-

ic reforms of the country and its regions by specifying 

the object of the reform. Further studies are aimed at 

the development of tools for diagnosing problems in 

the functioning of the country's economic model and its 

individual components in order to determine the strate-

gic direction of reforms and the sequence of events 

within each reform. 

Keywords: economy model, economic reforms, 

economic and social development, concept,  

methodology. 

 

Boychenko E. 

THEORETICAL ASPECTS OF DIAGNOSTICS 

OF PRODUCTIVE FORCES REPRODUCTION 

IN THE CONTEXT OF REGIONAL SOCIETY 

DEVELOPMENT  

The reproduction of the productive forces in the con-

text of the development of the regional society is to re-

store labor as the main resource of the economy, which 

is a major element of production. The object of diagnos-

tics of productive forces reproduction in the context of 

the development of the regional society is the process of 

reproduction of social life of the region's population; the 

subjects of study are the components of the social life of 

the region, namely: human reproduction and human re-

sources, public health, educational level and cultural 

development of the population. The choice of diagnostic 

methods is advantageously carried out for each compo-

nent of the reproduction of social life of the people of the 

region with consideration of the peculiarities of the con-

ditions of formation and existence. 

The diagnostic results of the reproduction of the 

productive forces in the context of the development of 
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the regional society allow us to determine causal rela-

tionships between demographic phenomena and pro-

cesses, both public and private tendencies and regulari-

ties of their development taking into account national 

traditions and socio-economic characteristics of the 

region (diagnosis of reproduction of the population). 

The highlighting of such trends and patterns provides 

the opportunity to recognize the negative (crisis) phe-

nomena and processes, to set the background of their 

occurrence, to identify and evaluate deviations from the 

standard (normative parameters that are acceptable for 

this area). This, in turn, allows to choose the most ef-

fective measures capable in the short term or reverse 

the negative trend in their course, or to consolidate and 

strengthen the positive processes: 

- between existing demographic processes and 

modern trends of development of professional educa-

tion system and economy, keeping in mind the socio-

economic characteristics of the region and the state of 

the regional labor market (diagnosis of reproduction of 

labor resources); 

- between the existing educational system and 

the acquisition of the educational level of the popula-

tion (diagnostics of reproduction on educational level); 

- between the existing network of cultural in-

stitutions and cultural development of the regional so-

ciety, public and private tendencies and regularities of 

their development taking into account national tradi-

tions and socio-economic characteristics of the region 

(diagnose conditions of the reproduction of cultural 

development of the population); 

- to assess the state of physical, mental and 

social well-being of the population of the region, to 

identify the causes and regularities of its development 

taking into account peculiarities of functioning of the 

regional health system, development pressure, econom-

ic and social development of the region (diagnostics of 

reproduction of public health). 

Keywords: reproduction of productive forces and 

regional society, diagnosis, diagnostic object, purpose 

and objectives diagnosis. 

 

Vartsaba V. 

THE ASSESSMENT OF USAGE OF MODERN 

CONCEPTS AND MANAGEMENT TOOLS BY 

REGIONAL MANAGEMENT IN UKRAINE 

The goal of this article is to assess the current state 

of the usage of concepts, technologies and tools of re-

gional management by the administrative corps of na-

tional socio-economic systems of the regional level. 

The article analyzes foreign and domestic experience 

regarding the implementation of major innovative 

management concepts in the sphere of management of 

the vital functions of regional communities and high-

lights the results of the study of the most popular man-

agement tools in the global business environment in-

cluding: investment portfolio analysis (IPA), materials 

requirement planning (MRP), brand management mod-

el (MBM), cash-flow analysis (CFA), activity-based 

costing (ABC), target costing (TC), capital budgeting 

(CB), total quality management (TQM), strategic plan-

ning (SP), just in time (JIT).  

Management efficiency increase was justified in 

case of the integrated use of innovative tools which 

should be chosen based on specific management objec-

tives, tasks, and situations in which these goals and 

objectives are expected to be achieved. 

It was determined that one of the most striking ex-

amples of the integrated use of modern managerial 

tools in Ukraine is the technology of strategic man-

agement of socio-economic development of regions of 

Ukraine that conclusively demonstrates the need and 

feasibility of use in the strategic management of eco-

nomic development of regions of Ukraine both already 

known concepts and tools of management, and creation 

and implementation of innovative domestic technolo-

gies and management recommendations into evidence-

based practice of management development. The rec-

ommendations on the use of existing positive interna-

tional and European experience in the form of models, 

technologies, and management tools, have been pro-

vided for the development process and subsequent im-

plementation of regional development strategies. 

The reasons and the shortcomings in the existing 

practice of regional management in Ukraine and in the 

approaches to making management decisions at the 

regional level, that hinder the implementation of inter-

national and domestic innovative management tech-

niques and tools in practical use, have been deter-

mined. It was analytically confirmed that in the current 

practice of regional management in Ukraine there is no 

large-scale use of modern concepts and management 

tools of world level, that conclusively demonstrates the 

need for the creation and implementation in the practi-

cal management of innovative management technolo-

gies and recommendations based on the harmonization 

of interests, relationships and interaction of participants 

in regional markets and achievement of common goals 

in their activities. 

Keywords: regional management, management 

tools, management decisions, regional development, 

managerial innovations, modern concepts of strategic 

management. 

 

Vynar N. 

THE INCORPORATION OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT CRITERIA IN THE MAN-

AGEMENT OF TOURISM AND RECREATION-

AL AREAS IN THE CARPATHIAN REGION 

The article substantiates the importance of preserv-

ing the authenticity, originality and ecological safety of 

tourism and recreational areas in the Carpathian region 

under conditions of the dynamic development of tour-

ism industry. It demonstrates the influence of tourism 

on socio-economic development of the area based on 

the principles of sustainability. It indicates the spheres 

of influence and the important role of executive author-

ities in regulating the sustainable development of tour-

ism and recreational areas in the Carpathian region 

through empowerment of communities, creation of 

tourism development agencies, support of NGOs and 

private sector. It notes the importance of inter-

territorial cooperation in this process based on the con-

solidation of its regulatory and contractual security, 

including international agreements governing the 
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preservation of cultural heritage, environmental securi-

ty and sustainable development. It looks at the condi-

tions of following the provisions of the Framework 

Convention on the Protection and Sustainable Devel-

opment of the Carpathians. It reveals one of the main 

problems in the use of natural resources, tourism and 

recreational areas in the Carpathian region, precisely, 

their uncontrolled use and lack of objective assessment. 

It proposes a number of criteria for evaluating and se-

lecting objects that should be considered in detailed 

monitoring and research of tourism and recreational 

areas in compliance with the restrictions of tourist 

flows in the Carpathian region. It establishes a number 

of mechanisms for a possible achievement of balance 

between the preservation of the environment and the 

development of tourism industry. It produces the 

measures, the implementation of which would contrib-

ute to the improvement of working conditions and re-

strain of the dismissal of employees employed in tour-

ism and recreational services. In order to maintain the 

sustainability and preservation of cultural heritage it 

proposes a transition from classical to alternative tour-

ism, precisely, ecotourism, green tourism, qualified 

tourism (bike tourism, hiking, horse tourism). The 

worked out recommendations will allow for environ-

mental, social, economic and financial efficiency of 

management of tourism and recreational areas in the 

Carpathian region. 

Keywords: tourist and recreational area, the Carpa-

thian region, sustainable development, environmental 

security, monitoring environmental safety, authenticity 

of tourism and recreation area. 

 

Zelic V. 

ANALYSIS OF DEVELOPMENT TRENDS OF 

FOREIGN TRADE COOPERATION WITH 

CROSS-BORDER PARTNERS OF UKRAINE 

AND TRANSCARPATHIA  

An important factor in the development of modern 

international business is cross-border cooperation as a 

modern form of international cooperation between re-

gions, it affects the processes of regionalization and 

globalization of Ukraine as a whole. The expansion of 

geographical boundaries of actions, forms and spheres 

of influence of cross-border cooperation is responsible 

for its leading role in drawing border regions into the 

integration processes. 

One of the main forms of implementation of inter-

national economic relations is foreign trade, which is 

implemented through its special form - cross-border 

cooperation. In modern conditions of Ukraine's integra-

tion into the international community, the impact of 

political, economic, social and ideological factors is 

noticeable. Which, in turn, influences the choice of 

partners in cross-border cooperation between states and 

the volume of export-import operations. 

The purpose of the article is the definition of the 

main trends in the development of foreign trade be-

tween Transcarpathia and its cross-border partners. 

Also to analyze the international cross-border partners 

in Transcarpathian export - import operations and the 

main established priorities for the development of fur-

ther relations. The ways of enhancing cooperation with 

cross-border partners of Transcarpathia in the trade 

sphere. 

The issue of international partnership between re-

gions and structural analysis of export from Ukrainian 

regions is also relevant. For Ukraine, 2014 was a turn-

ing point in the choice of strategic partnership and geo-

political trends in the country. One of the factors that 

influenced such indicators was the entry into force of 

the EU autonomous trade preferences, in connection 

with which Ukrainian exports has changed its orienta-

tion towards Europe. Within the framework of the tri-

partite agreement between Ukraine, the EU and Russia, 

the European Union has left Ukraine with unilateral 

preferences in trade with EU countries until the end of 

2015. 

Keywords: export, import, commodity item, for-

eign trade priorities, industrial goods, cross-border co-

operation, foreign trade, cross-border trade, cross-

border impact, trading partners. 

 

Ivanova О.  

THE METHODICAL APPROACH TO 

MODELING SCENARIOS OF FINANCIAL 

RESOURCES DECENTRALIZATION  

The article is devoted to the justification of the 

theoretical and methodological support for modeling 

scenarios of financial resources decentralization. 

Problems of social-economic development of regions 

appear under the influence of a number of factors, 

including due to the region's dependence on the 

financial center. In modern conditions, Ukraine needs a 

stable, balanced development through the 

establishment of regional systems that are capable of 

self-development. 

Measures for decentralization is one of important 

aspects of regional development, including at the level 

of fiscal relations. An urgent task of regional 

development is to address decentralization and giving 

local governments the rights and responsibilities in 

disposal of local funds. 

The purpose of this article is to provide 

methodological support of justification of financial 

resources decentralization according to the criteria of 

their effectiveness. 

The methodical approach to modeling scenarios 

decentralization of financial resources, which consists 

of five interrelated sequential steps: setting goals; 

construction of a model of financial resources 

decentralization; determination of the factors on the 

financial sustainability of regional development 

influence; identification of scenarios decentralization; 

consideration of potential risks; forming performance 

criteria of financial resources decentralization and 

check them for compliance scenarios; scenario 

modeling; selection of the most rational scenario in 

accordance with the economic, social, and 

organizational effectiveness. 

The factors of the financial sustainability of 

regional development formation (focus of regional 

policy, taxation, budget, resource potential of the 

region, the amount of tax revenues, the relationship 

between government and business in the region, the 

economic structure of the region, etc) are allocated. 
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Criteria of effective financial resources 

decentralization  (a decline in the fiscal dependence, 

increase in the budget balance in the region, the 

increase in tax revenues to local budgets, increasing the 

share of local taxes and fixed, positive social impact, 

reducing losses of budget funds, reducing the risks of 

corruption, etc.) are proposed. 

Further research of this issue lies in the sphere of 

the concept of reforming the fiscal relations "center-

region" development.  

Keywords: decentralization, financial self-

sufficiency of the region, a methodical approach, 

factors, performance criteria 

 

Poida-Nosyk N.N, Hrabar M.V 

TOURIST AND RECREATIONAL  

SPECIALIZATION OF THE REGION 

Tourist and recreational specialization of the re-

gion is very important for successful regional devel-

opment. All the territory regardless of the number of 

natural tourism resources can have tourist value, 

which will be shown depending on the selected tour-

ist specialization.  

Tourist and recreational region's specialty is the de-

velopment of types of tourism which contribute to the 

efficient use of economic and environmental resource 

base. 

Transcarpathia has a variety of tourist resources: 1) 

natural: climate, topography, rivers, mineral springs, 

forests, flora and fauna, caves, nature reserve fund (bi-

osphere reserves, national parks, natural reserves), 2) 

historical and cultural: wooden churches, parks, histor-

ic sites, museums, castles, palaces, historical monu-

ments. Transcarpathia has favorable conditions for the 

development of these types of tourism and recreation: 

cultural, medical and health, agriculture, environment, 

event, sport. 

Mukachevo district has a powerful tourist and rec-

reational potential, diversity of historical and cultural 

monuments and interesting festivals. Therefore, in the 

area need to develop cultural, medical and health, and 

event tourism. Today, the district has 39 tourist com-

plexes. 

Tourists are attracted to the area Rachivshchina: 

the highest mountain peak of Ukraine Goverla, 

Transcarpathia tourist path, the geographical center 

of Europe, the unique system of the Carpathian Bio-

sphere Reserve, multinational cultural heritage of the 

population, different holidays and festivals. These 

conditions make it possible to develop the district 

medical and health, rural, ecological, sports (skiing, 

hiking, biking, rafting, kayaking, climbing and cav-

ing) and event tourism. 

In Svaliava district has many mineral waters unique 

in its composition and curative properties, so the de-

velopment of health tourism is a top priority. On the 

basis of mineral water work known spa resorts. 

Thus, each region of Transcarpathia based on the 

resource base has its specialization in tourism and rec-

reational which requires further development of an 

effective management mechanism. 

Keywords: tourism and recreation specialization, 

types of tourism, tourism resources, area. 

Shevchuk Y., Gubani G., Chobal L. 

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF 

INNOVATIVE PRODUCTION OF VEHICLES 

In the article the socio-economic aspects of 

producing innovative vehicles are examined as well 

as advantages that humanity will get from mass 

production and introduction of innovative vehicles. 

The structure of sales by manufacturers of electric 

vehicles in Ukraine is built. The analysis of the most 

popular innovative vehicles has been conducted and 

showed their main characteristics. The dynamics of 

sales of electric vehicles in recent years in Ukraine 

and Europe has been shown. It is proved that the 

main factors hindering the development and 

adversely affect the implementation of innovation is 

production of vehicles. People always wanted to 

move quickly with minimal costs and maximum 

comfort. Resolving this issue rests on the study of 

the socio-economic aspects of mass production of 

such vehicles. Recently, studies of this problem 

worsened significantly due to rapid depletion of 

hydrocarbon resources, heavy pollution, lack of 

appropriate transport infrastructure, innovative 

roads, gas stations and service stations of new 

generation. 

Keywords: avtotransport, transport infrastructure, 

hybrid car, electric car, electric bicycle, electric 

scooter, electric motorbike, innovation, innovative 

vehicle.  

 

4. ECONOMY ENTERPRISES  

AND INDUSTRIES 

 
Baldghi M.D. 

APPLICATION OF SCENARIO APPROACH 

FOR FORECASTING RESEARCH IN ENTER-

PRISES 

The questions of scenario forecasting methodology 

were considered and the basic procedures of this ap-

proach focusing on the purpose of prediction were de-

fined. The positive aspects of the method of scenarios 

were justified and its benefits for forward-looking re-

search were determined. Prerogatives of developing 

forecasts of Ukrainian food industry enterprises were 

clarified. The analysis of the scientific works of domes-

tic and foreign scientists about reviewing of the scenar-

io approach usage for the forecast of enterprises activi-

ty was made. The importance of the research goal was 

justified and the main tasks to solve it were defined. 

The conceptual provisions of the scenario approach to 

the projected operation of enterprises, based on the 

principles of the system approach and assess the impact 

of the uncertainties of the market environment on the 

operating results, were presented. The factors of uncer-

tainty, reflecting external and the part of internal risks 

that must be assessed and taken into account in the 

process of forecasting activities of the enterprises in the 

market economy, were considered. Key directions of 

domestic enterprises development were chosen, and 

various versions of their dynamics were framed. The 

activities of Ukrainian food industry enterprises were 
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analyzed. The implications of the functioning of enter-

prises on various kinds of scenarios were proved and 

their economic risks were determined. Trees of purpos-

es of the development of enterprises, in order to man-

age the further development and determination of 

promising strategy, were considered. It was revealed 

that one of the most convenient ways of forecasting 

and scenario selection can be considered a method of 

modeling. In such cases, the issue of comparing the 

scenarios is solved by using a single model for the as-

sessment of each of the scenarios. An economic-

statistical analysis of the food industry enterprises’ 

activities by using the method of scenarios was made 

and key factors that have a significant impact on in-

creasing the competitiveness were identified. Several 

types of forward-looking solutions for selected enter-

prises enabling to identify promising areas of their op-

eration were made. The conclusions about the pro-

spects of using the scenario approach for forecasting 

studies on domestic food industry enterprises, which 

will make decisions under conditions of incomplete 

and inaccurate information on the macro-economic 

environment, the behavior of which is difficult to de-

termine with the help of sophisticated mathematical 

processing, were made. 

Keywords: scenario approach, forecasting, enter-

prises, food industry, economic risks, a tree of purpos-

es, modeling. 

 

Valkova N. 

ANALYSIS OF THE COMPETITIVE 

ADVANTAGES OF ENTERPRISES IN THE 

CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY 

Due to the development of the information econo-

my it is necessary to assess the information competitive 

advantages of enterprises with a view to improving 

their management. The unresolved part of the problem 

is the study of the information competitive advantage 

of the companies in Internet environment and its influ-

ence on the formation of the company's competitive-

ness. 

The article provides a retrospective analysis of the 

scientific and methodological approaches to the devel-

opment of competitive advantages of enterprises. It 

analyzes the classification of methods for assessing 

competitiveness and competitive advantages of the 

enterprises and determines the basic advantages while 

taking into account the features of the existing condi-

tions of the information economy. 

The influence of information sources that are used 

in the analysis of the competitiveness of enterprises is 

studied and their characteristics and limitations are 

defined in the article. Based on the research findings 

there is the necessity and prospects of using an infor-

mation component for the evaluation and formation of 

competitive advantages of the enterprises, as well as 

the direction of its usage. 

Various sources of information are used for con-

ducting analysis of competitiveness and competitive 

advantages of the company. Some of the methods of 

analysis use the information from financial and statisti-

cal reports of the companies, others are based on esti-

mates of experts, the third group uses the information 

obtained by monitoring the market situation, and the 

fourth group of methods uses the information collected 

from surveys. We suggest to use the information from 

the Internet as well as classical sources of information 

for conducting analysis of competitiveness and com-

petitive advantages of companies. This is particularly 

true for the analysis of information competitive ad-

vantages of the enterprises whose value is underesti-

mated in terms of electronic business and information 

economy. 

On the basis of monitoring information for deter-

mining the competitive advantages of information in an 

electronic environment, enterprises can simultaneously 

carry out SWOT analysis of competitive advantages, 

identify the key success factors in the electronic busi-

ness environment and use the method of benchmarking 

to improve their own competitive positions. The analy-

sis of the competitive advantages of the external e-

resources is essential for the selection of partners for 

further collaboration, the analysis of company’s own 

resources is necessary for managing its own infor-

mation competitive advantages and the competitiveness 

of the enterprise as a whole. 

Keywords: competitive advantages, methods for 

evaluating competitive advantages, information com-

petitive advantages.  

 

Vynnychenko E. N. 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE DYNAMIC 

CONTROL SYSTEM OF SOCIAL AND ECO-

NOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 

Organization of dynamic control system of the so-

cio-economic development of the enterprise is a rele-

vant problem of functioning of modern enterprises. 

The control system as an element (subsystem) of 

the management system has its own goals and objec-

tives. In order for the control system of the company to 

perform its functions and be an effective tool for its 

work, it’s important to identify the goals and objectives 

of the system correctly.  

Thus, the purpose of the article is to define the 

goals and objectives of the dynamic control system of 

the socio-economic development of the enterprise. 

The aim of control system is understood as the de-

sired state of the control system, the end result of its 

operation. 

The tasks of the control system are a list of con-

sistent actions aimed at achieving the aims of control 

system. 

Dynamic control ensures the functioning and de-

velopment of the company in a volatile environment, 

that is, helps to identify factors of internal and external 

environment, identify and reduce their impact on the 

operation of the enterprise. 

Based on the results of the research conducted by 

the author: 

- the opinion of experts on the definition of the 

goals of the control system and the tasks required to 

achieve these goals has been presented; 

- three main goals of dynamic control of the socio-

economic development of the company: operational 

(prevention of mistakes in the company), tactical (en-

suring the effective functioning of the enterprise), stra-
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tegic (ensuring the development of the company), have 

been defined. This division of goals allows one to del-

egate control functions at all levels of company man-

agement; 

- the main task, according to the levels of goals 

which are to be implemented, have been defined. Prop-

er identification of tasks influences the efficient im-

plementation of the goals, and therefore the functioning 

of the entire control system in general; 

- the importance of achieving operational goals, de-

cisions and tasks necessary for their implementation,  

which provides a more efficient operation and devel-

opment of the enterprise, has been emphasized; 

- the relationship between goals, objectives and 

forms of control have been established. The proposed 

approach allows to determine the professional field of 

knowledge of the expert carrying out certain control 

functions. 

A perspective direction for further study of the top-

ic is the formation of the basic control system of socio-

economic development of the enterprise. 

Keywords: goals, tasks, system monitoring, con-

trol, enterprise. 

 

Devinyak O.T. 

FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZA-

TION OF STUDENTS PRACTICE ORGANIZA-

TION ON THE EXAMPLE OF UZHHOROD NA-

TIONAL UNIVERSITY 

Application of functional modeling allows to depict 

complex processes taking place in the organization 

succinctly, while the resulting model is the basis for the 

re-engineering of processes. Reading IDEF0 models, 

though requiring some additional skills, allows you to 

understand the business processes more thoroughly, 

and, what is more important, to transfer this under-

standing between levels of management and direct ex-

ecutors of certain actions. This article discloses a work-

ing model of practices organization in Uzhhorod Na-

tional University and proposes a new model, more lean 

with regard to labor costs. The developed model, in 

contrast to the current procedure, requires the use of a 

much smaller number of performers, and does not re-

quire the involvement of higher management. Simplifi-

cation has been achieved due to the identification and 

removal of non-essential and non-valuable actions that 

were made possible by a visual representation of the 

process of organizing practice within IDEF0 frame-

work. The functional models can be used to explain the 

process of practice organized by university staff. Be-

sides that, the implementation of the proposed model 

into university policy makes educational process less 

bureaucratic and saves labour costs, which, in turn, 

improves the motivation and work attitude of universi-

ty employees. 

Keywords: functional analysis, management of 

higher education, the organization of practice, IDEF0 

modeling, reengineering business processes. 

 

Klymko T., Mel’nyk O. 

CORPORATE FRAUD: MODERN REALITIES 

Ukrainian financial and economic crisis is develop-

ing. Experts estimate that the bottom has not been 

reached yet. Crisis phenomena in the Ukrainian econ-

omy will grow: a long decline in industrial production 

and exports, the increase in loan default, the second 

wave of bankruptcies in the banking sector, the wide-

spread budget and staff cuts, the increase in the number 

of unemployed, the decrease in demand, the growth of 

consumer prices associated with an increase in foreign 

currency exchange rate, currency component in the 

domestic production, the growth of unit costs at the 

decrease of production and arbitrariness in the pricing 

of monopolies. High costs are associated with military 

events in the East. Likewise, the correlation of income 

and expenditures for all levels of personnel at compa-

nies is deteriorating while the personal need for money 

is increasing. The turbulence in the markets significant-

ly changes the structure of sales channels and under-

standing of the relative value of products. Thus, the 

subjective factor - the desire to preserve the quality of 

life and income levels, and the objective factor - the 

tectonic shifts in the system of commodity circulation 

and pricing, give powerful impulse to the growth of 

corporate fraud. According to the data of the Associa-

tion of Certified Fraud Examiners western companies 

lose about 6% of their turnover because of personnel 

fraud, while their spending on business intelligence is 

from 0.5 to 1.0% of turnover). The results of the re-

search conducted in Ukrainian companies are even 

worse, which is not surprising since less than 0.1% of 

turnover is spent on the safety of its domestic compa-

nies. For Ukrainian companies the most common types 

of fraud at the companies are corruption, abuse of offi-

cial position and illegal misappropriation of assets. 

Nowadays, fraudsters have a wide arsenal of tech-

niques while specialists in internal investigations are 

just beginning to develop mechanisms for prevention 

and detection of abuse. The most effective methods of 

combatting fraud in the companies is current control, 

internal and external audit. These methods help to re-

duce financial losses from fraud nearly by 50%. The 

use of multiple methods simultaneously increases effi-

ciency. 

Keywords: risk, corporate fraud, fraud, IT technol-

ogy, cyber fraud, internal audit. 

 

Mizik Iu., Konoplina O. 

ASSESSMENT OF THE INTERACTION LEVEL 

OF STAKEHOLDERS WITH HOUSING AND 

PUBLIC UTILITIES BASED ON TAXONOMIC 

METHOD 

In the paper the integrated indicators of the interac-

tion level of housing and public utilities enterprises 

with main stakeholder groups have been calculated by 

applying the method of taxonomic analysis. The prob-

lems of the housing and public utilities activity in 

Ukraine and Kharkiv region have been considered. It is 

highlighted that enterprises of the industry are in the 

crisis, the output of which is the development of 

measures to provide the feedback and to engage with 

all the main stakeholders. Therefore, the internal and 

external environments of housing and public utilities 

enterprises have been analysed, key stakeholder groups 

and priority areas of cooperation have been identified. 

The process of developing the taxonomic indicator of 
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the interaction level has been described in the paper. 

The elements of the indicator of the interaction level 

have been presented. It is found that it has a complicat-

ed structure and consists of several components. Ac-

cording to quarterly data of Kharkiv housing and pub-

lic utilities activity for 2012-2014 integrated indicators 

of the interaction level have been calculated based on 

indexes characterizing the interaction with each group 

of stakeholders. The calculation and interpretation of 

the indicators of the interaction level have been given. 

The interpretation of the results is demonstrated by the 

tables showing the level of interaction between public 

utilities and each group of stakeholders. It is found that 

the most of the indicators of the interaction level have 

average value, but some of them reach critically low 

levels. The measures to improve these indicators 

should include actions aimed at establishing coopera-

tion with other groups of stakeholders (local authori-

ties, suppliers, customers, investors). In order to estab-

lish the balance of interaction between public utilities 

and main stakeholders the optimal strategy of behav-

iour should be developed. It is highlighted that the 

available direction for further research should be as-

sessing the impact of obtained integrated indicators of 

the interaction level on the activity effectiveness of 

housing and public utilities enterprises. 

Keywords: housing and public utilities enterprises, 

stakeholders, integrated indicator of the interaction 

level, strategy activities, taxonomic analysis. 

 

Nesterenko O. 

«MEASURE OF COMPETITIVENESS OF WIN-

ERIES IN ODESSA REGION» 

The author of the article determined the level of 

competitiveness of wineries in the Odessa region. Mar-

ket shares, which take relevant enterprises have been 

identified, the formula for determining competitive-

ness, which has been added an important component – 

innovation, was given. Integral coefficient intensity of 

competition in the wine market of Odessa region has 

been defined in the work. The author of the article ana-

lyzed the comparative characteristic ranks of compa-

nies by market share and rating values of wineries in 

the area in 2014. 

 The Association Agreement between Ukraine and 

the EU carries risks for Ukrainian winemaking. The 

main reason is the lack of opportunities for work in the 

EU without an effective mechanism for public financial 

support for the industry. Therefore, our wines cannot 

compete with foreign products in sufficient volume. 

This concerns not only the quality of wine, but also the 

conditions in which winemaking enterprises operate. In 

order to understand whether the domestic enterprises 

can compete with foreign companies, according to the 

author, it is necessary to determine their level of com-

petitiveness. 

Innovation is a major source of intra-industry com-

petition. This means that the company, which decided 

to introduce innovations into its operations, has a num-

ber of competitive advantages in relation to others. 

This company is the most competitive in the industry, 

and this is the consequence of the increase of profita-

bility level and profit margin. 

The formula determining the competitiveness of en-

terprises, which was proposed by the author, contains a 

major component - innovation. The author selected 10 

wineries in the Odessa region for the research in order 

to determine their level of competitiveness. The study 

showed that, in accordance with a scale designed for 

the wine industry enterprises, the degree of intensity of 

competition in the south of Ukraine is low. 

Keywords: the intensity of competition, 

competitive, financial and economic activity, market 

activity, production capacity rating. 

 

Oleksiuk T.  

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING 

THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF 

ENTERPRISE BY METHOD OF TAXONOMIC 

ANALYSIS 

In article methodical approach to an assessment of 

financial security of the engineering enterprises is of-

fered. The assessment level of development financial 

security of the engineering enterprises of various re-

gions Ukraine is executed. Dynamics of an integrated 

indicator of financial security of the enterprises by 9 

components is shown, in particular, distribution of su-

pervision in the size of an integrated indicator is estab-

lished. Interpretation and the analysis of results of as-

sessment is carried out on the basis of determination 

level of financial security of the enterprises for scale 

intervals of an integrated indicator (for the purpose of 

its quantitative and quality standard). For realization of 

a comprehensive quantitative diagnostic level of finan-

cial security of engineering enterprises the approach for 

the calculation of the integral index was proposed. As 

an integral evaluation method used by the financial 

security of taxonomic analysis ( according to the crite-

rion set by the standards ). The basis of calculation - 

the construction of the vector - the standard indicators 

of financial security, which reflects the maximum / 

minimum values for each indicator. Using the obtained 

values of this parameter during the study period allows 

to further determine the impact of external and internal 

factors of the financial security of each of the investi-

gated engineering enterprises and create preconditions 

for selecting strategies of management. 

Keywords: financial security of the enterprise, the 

industry of engineering enterprises, integral index of 

financial security of the enterprises, the level of finan-

cial security. 

 

Papp V. 

ROLE OF THE HOTEL INDUSTRY IN THE DE-

VELOPMENT OF TOURISM IN THE REGION 

In the article the characteristics and trends of the mod-

ern development of the domestic hotel business. The devel-

opment of the hotel business provided a set of effective 

strategic and tactical measures targeted at the prevailing 

situation of individual market segments. Among the main 

trends of contemporary hospitality industry can be divided 

deepening specialization and diversification of hotel ser-

vices, widely used in hospitality industry management in-

formation systems, technological support, marketing, net-

work development small hotel companies focused on a 

particular market segment. 
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The analysis of the structure of modern tourism in-

dustry with the definition of the place and role in her 

hotel business, investigates the genesis and tendencies 

of its development in the region and abroad. Analysis 

of the general condition and leading positions showed 

that there are about 300 thousand. Different levels of 

accommodation (room fund of 11 million. Units.), 

Which account for the largest concentration in Europe 

and North America. Thus the world was formed more 

than 300 hotel chains that go beyond national borders. 

They accounted for more than 7 million. Numbers 

(more than 50% of hotel rooms in the world). Regard-

ing the Transcarpathian region, the tourism infrastruc-

ture, a central place is occupied by hotels and similar 

arrangement of. In the region in 2014 operated 229 

such enterprises established legal persons and individ-

ual businessmen, including 153 hotels, 63 tourist cen-

ters, mountain shelters, student camps, 10 motels, hos-

tels 21 hostel for visitors. According to the functional 

structure of enterprises is the most common hotel. 

The article deals with the development of the hotel 

business justification given high socio-economic im-

portance of this type of tourist activity in the regions 

with a distinct resort and tourism specialization. The 

basic problems and future directions of development of 

the hotel industry in the region. A modern hotel busi-

ness has a number of problems related to deficient ser-

vice quality and service (on obsolete Soviet standards 

that do not meet international standards), territorial 

disproportionality, lack of qualified personnel, which is 

one of the reasons of inefficient work organization and 

low levels of service. 

The state, as the primary regulator, must form an 

effective structural mechanism and regulatory frame-

work for the necessary system conditions to form the 

resource base for sustainable development of the hotel 

services. The focus to ensure the necessary conditions 

should be to determine the optimal set of core indica-

tors of sustainable priorities within the hotel industry 

stable development of domestic tourism, to enhance the 

competitiveness of the national economy, and to identi-

fy strategies and current actions on selected criteria. 

Key words: tourism, hotel, service, service, hospi-

tality industry, government regulation, business. 

 

Posohov I. 

BUILDING A SYSTEM AND DEVELOPMENT 

OF A MECHANISM OF INTERNAL RISK MAN-

AGEMENT OF INTERACTION BETWEEN THE 

CORPORATION OF INDUSTRIAL ENTEPRISES 

OF RAILWAY TRANSPORT 

According to international statistics, corporations 

and their subsidiaries that have developed a program of 

risk management, supported by senior management 

have less substantial losses and rarely go out of busi-

ness as a result of crises. The integrated approach to 

risk management where the control is carried out for 

the whole range of threats to business based on stand-

ardized methods and algorithms receives increasing 

distribution in the world today. In an effective risk 

management system strategic management should be 

centralized. Operational risk management should be 

implemented in those divisions of the corporation 

where certain risks occur. With the centralization of 

cash flow management and provision of raw materials, 

it’s logical that operational management of emerging 

risks is to be carried out by the relevant departments of 

the central office. 

The organizational and economic mechanism of in-

ternal risk management of interaction between the cor-

poration of industrial enterprises of railway transport is 

proposed in the article. It includes a system of internal 

risk management of interaction between the corpora-

tion of industrial enterprises of railway transport, de-

velopment of the internal risk management strategy at 

the level of corporate management to minimize the 

impact of risks on its operation results and mechanisms 

for operational risk management at the level of corpo-

ration members to implement system for unplanned 

losses prevention. The system of internal risk manage-

ment of interaction between the corporation of indus-

trial enterprises of railway transport has a system of 

information exchange between corporation levels and 

its stakeholders and feedback system between the CEO 

and the level of corporate management, and is the sub-

ject to continuous integrated control through the moni-

toring of the internal risk management of interaction by 

CEO. 

Keywords: risk, risk management, corporation, in-

ternal risk management system, internal risk manage-

ment strategy. 

 

Rymkina M. 

FEATURES AND CURRENT CONDITIONS OF 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF EN-

TERPRISES IN  THE ENERGY SECTOR OF 

UKRAINE 

The article highlights the current conditions of so-

cio-economic development of the enterprises in the 

energy sector of Ukraine. The paper shows the admin-

istrative regulatory instruments of socio-economic de-

velopment in energy sector in Ukraine. This article 

considers that the current state of the energy market 

requires fundamental changes. Analysis of internation-

al studies and publications indicates the balance be-

tween social, economic and environmental aspects that 

give rise to the development of energy in Ukraine. The 

features present conditions of social and economic de-

velopment of the electricity companies based on such 

factors as political, legal, economic, socio-cultural, 

technological, demographic and environmental. The 

assessment of the impact of each alternative had been 

conducted and the areas to overcome the threat or em-

bodiments of the possibility of influence of each factor 

were suggested. Scientific originality of this article is 

in the study of the dynamics of energy sector in 

Ukraine. International studies show that among the 

proposed sources of renewable energy solar power is 

the most environmentally friendly. The practical signif-

icance of the study is to seek proposals for ensuring 

effective socio-economic development of enterprises in 

the industry for the future. For the implementation and 

development of the national energy strategy Ukraine 

has everything: raw materials, experience, technical 

and technological developments, training of highly 

qualified specialists in higher education. An important 
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issue is the comprehensive state support, which will 

attract additional investment resources. As a result, at 

the macroeconomic level one should mitigate the po-

tential effects of the energy crisis. In addition, the re-

sults of this research can be practically used to develop 

methodological bases for the management of socio-

economic development of enterprises in Ukraine's en-

ergy sector. 

Keywords: development; socio-economic devel-

opment; management of socio-economic development; 

energy sector; electricity. 

 

Romanov A. 

THE RESEARCH OF FACTORS THAT INFLU-

ENCE THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

DOMINANT OF HUMAN RESOURCE MAN-

AGEMENT SYSTEM 

The article is devoted to the actual problem of 

forming a favorable social and psychological climate 

for the implementation of effective activity of person-

nel in the enterprise in a competitive environment, lim-

ited financial resources and the economic and political 

instability in both domestic and foreign markets. Focus 

on improving the performance and quality of work, 

search and implementation of new viable ideas cause 

the necessity of maximum disclosure and use of human 

potential, which in turn is impossible without the crea-

tion of comfortable social and psychological condi-

tions. 

The works and scientific researches of domestic 

and foreign scientists, such as: V. Belov, A. Ershov, E. 

Kuzmin, L. Korolev, N. Mansurov, S. Myshak,  E. 

Ostrovsky, B. Parygin, L. Pochebut, V. Shepel, etc., are 

devoted to the problem of social and psychological 

climate regulation in the context of effective human 

resource management 

At the same time the question of determining the 

factors that influence the state and dynamics of change 

of socio-psychological climate of the enterprise team 

requires more detailed study, the results of which will 

be useful in the formation of requirements for carrying 

out the most objective and reliable assessment of the 

socio-psychological climate’s level. 

The analysis of scientific papers of various domes-

tic and foreign authors on the definition of the factors 

causing different states of socio-psychological climate, 

based on the results of which a generalizing classifica-

tion has been formed, in which all factors are grouped 

into two features characterizing the direction of impact 

and the level of environmental influence. 

Thus, the socio-psychological climate is influenced 

by many different factors, which vary in the level of 

protection (global or local) and the direction of action 

(economic, socio-demographic, socio-psychological, 

organizational). The knowledge and consideration of 

these factors play an important role in the formation of 

a favorable environment for the enterprise and imple-

mentation of effective personnel management in order 

to obtain the maximum result from the activity. 

The question of the definition of indicators that 

characterize the state of socio-psychological climate in 

the team under the influence of certain factors requires 

a further research. 

Keywords: personnel, enterprise, personnel man-

agement, socio-psychological dominant, socio-

psychological climate, factors of influence on the so-

cio-psychological climate. 

 

Terovanesova A. 

THE COMPETITIVE STATUS FORMATION OF 

THE MACHINE – BUILDING ENTERPRISES: 

RESOURCE AND ACTIVITY APPROACH 
The article analyses the theoretical aspects of the 

competitive status formation of the enterprises: on the 

basis of resource and activity approach. The competi-

tive status is considered in two aspects: the resource 

component as the enterprise potential competitiveness 

which consists of competitive opportunities and com-

petitive advantages and activity which is the result of 

the enterprise potential use of the competitive position, 

competitive status and competitiveness level. It is 

proved that competitiveness can be achieved if there 

are competitive bids available at the enterprise compet-

itive advantage and is the result of their effective use of 

the enterprise for a long period. Competitive status 

gives the possibility to obtain a quantitative value of 

the competitiveness level of the enterprise. Based on 

the development research the competitive status is the 

indicator of competitiveness level which is achieved in 

the operation activity process of the machine builder in 

a competitive market with effective use of its competi-

tive opportunities and a certain level of competitive 

advantages in competitive position. Competitive status 

of the machine builder shows not only its activities 

result for a certain period in the relevant conditions of 

competition, but also takes into account the dynamics 

of changes of conditions influenced by a significant 

number of factors and risks. 

Keywords: machine building enterprise, competi-

tive status, competitive advantage, competitive oppor-

tunities, competitive position, competitiveness, re-

source and activity approach. 

 

Tymoshchuk M. 

CONCEPTUAL PRINCIPLES  

OF ENTERPRISE DEVELOPMENT  

MANAGEMENT 

The main goal of the development strategy of the 

state, as a holistic socio-economic formation, is to en-

sure a high level of well-being and quality of life for 

present and future generations, development of human 

and social potential, and the key to achieve it is social 

and economic development of enterprises, with consid-

eration for the balance of interests of consumers, staff 

and shareholders and the need to create and maintain 

social harmony in society. 

Socio-economic development of enterprises should be 

considered as irreversible, purposeful and logical change 

of the state of business entities, taking into account the 

whole complex of internal indicators, external constraints 

and potential of their development. The development of 

enterprises cannot go on in its one's discretion, it depends 

on the quality of management system, in which a subject 

exercises influence on an object in order to solve tactical, 

operational and strategic tasks to make profit and transi-

tion to a higher stage of the life cycle. 
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Based on the results of undertaken studies, internal 

and external factors that influence the development of 

the company are identified in this work. The key role 

of management is established and the process of man-

agement of socio-economic development is analyzed. 

In general, the process of enterprise development man-

agement should include the stages of enterprise com-

petitive status evaluation; the choice of areas of socio-

economic development; social and economic develop-

ment planning and regulation. 

We propose to consider indicative planning as a 

part of the system of state regulation at all levels of 

management and indicative plans as both organization-

al and economic tool of transformation forecasts, tar-

geted programs, development concepts, etc., as a sys-

tem of socio-economic indicators, as well as a means 

of coordinating administrative actions in the course of 

achieving the set goals. Formation of interrelated and 

mutually agreeable indicative plans, which would per-

meate all levels of management (from the level of na-

tional economy to the level of business entity), will 

help to create and efficiently reflect a coherent concep-

tual model of country’s social and economic develop-

ment based on the totality of state targeted programs, 

economic development forecast, the system of econom-

ic regulators, set priorities for investment and innova-

tion development of economy. 

Further research should consider the development 

of methods for substantiation of the choice of direc-

tions of enterprises social and economic development; 

formulation of the concept of indicative planning of 

enterprise social and economic development and the 

requirements for its design. 

Keywords: enterprise development, management 

of social and economic development, efficiency of en-

terprises, indicative planning. 

 

Chervak-Smerichko O.Y. 

MATHEMATICAL MODELING IN ECONOM-

ICS: MODELLING AND SYSTEM ANALYSIS 

This paper considers the necessary historical data 

on the development of mathematical modeling. It de-

fines the essence of mathematical modeling and clari-

fies some of its philosophical problems. It analyzes the 

basic concepts of models and their types, the concept 

of the system and its structural scheme. The expedien-

cy of application of models and modelling in economic 

research has been proved and specific examples of such 

usage have been demonstrated. The concept of "black 

box", system block diagram and system analysis have 

been analyzed in detail. 

Modelling is very goal-oriented. To achieve the 

goal of modeling only at the expense of object’s own 

capabilities or external means, present at the moment, 

is possible very rarely. This set of circumstances is 

called a problematic situation and activity that would 

contribute to the solving of this problem should be 

aimed at achieving the set goal. The means for achiev-

ing this goal are called a system. Therefore, the system 

can be represented as a non-transparent "box" excreted 

from the external environment but not completely iso-

lated from it. Then the goal that should be achieved by 

this system, pre-planned changes in the environment, 

some of the results of the operation of the system, used 

outside of it. In other words, the system is connected 

with the environment and through these ties affects it. 

These connections are called the outputs of the system. 

Outputs of the system correspond to the word "target" 

in the verbal system model. In addition, in the defini-

tion the links of the second type have been mentioned: 

the system is the means, and therefore there must be 

ways to use these tools, the ability to influence the sys-

tem, that is links that are directed from outside, from 

the environment to the system. These links are called 

inputs of the system. The described system model is 

called a "black box". 

The inside of the 'box', generally speaking, is not 

uniform, which makes it possible to distinguish its 

components. In turn, some system parts can also be 

split into parts, etc. Those components of the system 

that are considered by us as indivisible, are called the 

elements of this system; the parts which consist of 

more than one element are called the subsystems of the 

system. As a result of such selection of elements and 

subsystems the composition model of the system is 

based, which is a description of subsystems and ele-

ments, which it is composed of.   

The term “system analysis” is often understood as a 

systematic approach, a defined sequence of actions, 

which is an important means of the development of 

practical activities. Here the notion of “system analy-

sis” is applied in the narrow sense - as the analysis of 

the system. Analysis of the system is its division into 

elements while defining the properties of each, as well 

as the ties with each other and the environment. The 

purpose of the analysis is to separate the essential 

properties and relations of the system from non-

essential ones and move on to a deeper study of it. 

Analysis of the system is closely linked with its synthe-

sis. Synthesis of the system is an integration of separate 

elements, properties and relationships into one, in order 

to obtain a more complete representation of it in the 

form of the model. 

Keywords: model, mathematical model, modeling, 

mathematical modeling, system, system inputs, system 

outputs, block diagram of the system, "black box", sys-

tem analysis. 

 

Sharkadi M.  

THE MODEL OF COMPETITIVENESS  

ASSESSMENT OF WOODWORKING  

INDUSTRY ENTERPRISES WITH THE USE OF 

FUZZY SETS 

In this article the competitiveness assessment of the 

woodworking industry enterprises with the usage of 

expert techniques is presented. Evaluation of enterprise 

competitiveness is a part of the strategic analysis and 

helps produce adequate competitive strategy of the 

company, improve the efficiency of development and 

effectiveness of the organization. 

The application of fuzzy sets is justified, as the fi-

nancial analysis is conducted in conditions of uncer-

tainty and incomplete initial information; there are 

many variables and quality factors. The system of eco-

nomic indicators to measure competitiveness of wood-

working industry enterprises is proposed. The enter-
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prise competitiveness is cumulative  results of all its 

units, the state of their material base, reliability, human 

and financial resources, the level of management and 

the company's ability to respond to changing external 

factors influence, the ability to respond adequately and 

promptly to changes in the behavior of customers, their 

tastes and preferences. The system of economic indica-

tors includes 42 partial indicators, which are combined 

into five groups: the liquidity of the company, financial 

stability, business activity of the enterprise, the effec-

tiveness of economic activity, market activity. These 

figures are calculated on the basis of official statements 

(Form №1 and Form №2) for each of the investigated 

companies. These scores are averaged, calculated val-

ues of indicators vary in dimensions and units, so they 

should be transformed in a comparable form. 

The economic-mathematical model of comprehen-

sive assessment of woodworking industry enterprises 

competitiveness is represented as a two-level hierar-

chical tree output, which determines the structure of the 

model. The model has two levels: on the first (lower) 

level we find group indicators of competitiveness, and 

the second (higher) level - integral index of competi-

tiveness of the woodworking industry enterprises. Each 

level takes into account expert opinion which by using 

linguistic scale is transferred to the quantitative as-

sessment of indicators. The final result is an integrated 

assessment of competitiveness. 

Keywords: evaluation of enterprise competitive-

ness, fuzzy sets, economic and mathematical model for 

evaluating competitiveness. 

 

Shytikova L.V.,Golovatenko S.S. 

THE FORMATION OF THE ENTERPRISE 

MANAGEMENT CAPACITY – THE KEY AIM 

OF MANAGEMENT 

The research relevance sets conditions for the 

personnel priority, the necessity of formation and 

further use of scientific approach to its management. 

The problem of rational use and personnel management 

is complex, but the solution of its components will 

create prerequisites for stabilization and further 

increase of the competitiveness and effectiveness of 

enterprises. The complexity and dynamics of social and 

economic processes require new approaches to 

management. So productive economic activity is now 

formed only in the presence of effective administrative 

capacity. 

The question of the personnel management nature, 

especially the formation and improvement of enterprise 

management areas, causes scientific interest among 

specialists. However, regarding the formation and 

specification of administrative sphere improvement, 

this issue development requires further study and adap-

tation of certain scientific developments to the specific 

character of the enterprise. 

The purpose of the article is to study the key 

role of management capacity in management and 

efficient use of staff to achieve the objectives of 

the company; formulation of the essence, reasoning 

for continuous development and improvement of 

administrative areas in accordance with the 

objectives of the enterprise. 

In today's economy of competitive process the 

efficient use of staff is gaining more power. In this 

regard, there are new requirements for personnel 

management. 

Whereas employers previously interested only in 

qualification characteristics of the labor force, it should 

be noted that the interest of these parties to individual 

employee only recently began to emerge.. But, in our 

view, the involvement of physiological and social 

potential of employees for domestic enterprises 

remains elusive. This requires culture management and 

high-level training of managers and owners who are 

ready to realize the value of staff and therefore pay for 

management development. In this regard, the 

importance of the company management areas is in-

creased. The management component represented by 

managers and professionals has the tool that organizes 

the entire system and achieves goals. Its essence is 

skilful and rational use of resources (human, material, 

financial). Human resource, which depends on the 

qualification and the educational level of managers and 

specialists of the company, has always been a 

competitive advantage. Administrative capacity is 

determined by management resource that is 

characterized by professionalism, innovation, 

consistency, efficiency, it creates the system of 

functional specialization, takes management decisions, 

directly affects the formation and effective 

performance of management system. 

The effective use of staff is to implement the rights 

and duties of subjects of employment, where 

employees and employers conscientiously and 

responsibly perform their duties, making business. 

Administrative management is checked for compliance 

with the occupied position, and the quality analysis of 

the employees in the company must be considered for 

the following directions: training and professional 

development; age; work experience; education, 

professionalism, responsibility and autonomy in 

decision-making. 

Thus, the creation and improvement of 

management capacity should be based on the compre-

hensive solution of personnel issues, in the integrated 

solution of human problems, implementing new and 

improving existing forms and methods of personnel 

work. The scientific approach to HR management 

requires consideration and active use of organizational, 

economic, legal, technical, social, psychological, and 

other aspects. Formation of managerial capacity con-

sists of systematically organized, systemic impact on 

the formation, distribution, redistribution of employees 

with regard to their job satisfaction with the aim of 

achieving the goals of the enterprise. 

Keywords: management capacity, control system, 

resource management, personnel managerial decision, 

employment, efficiency. 

 

Shuleyko O., Nadvedtskiy V. 

STATUS AND MAIN DIRECTIONS FOR 

REFORMATION OF WATER SUPPLY AND 

WATER DISPOSAL SECTORS 

The article highlights the problems of water supply 

and water disposal (sewage) in the Republic of Belarus. 
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In particular, a negative impact of monopolization of 

the analyzed sector, inefficiency and unprofitability of 

enterprises providing water supply and water disposal 

services is noted. The article analyzes the studies car-

ried out in the scientific literature on the issues out-

lined, and foreign experience in solving the set prob-

lems is studied adequately. 

In the article it is pointed out that under the current 

socio-economic situation in the country there is a need 

to reform the enterprises in the sector which is reflected 

in the process of restructuring and privatization - there 

is the immediate need to change the management and 

ownership structure of companies. 

The proposed concept of reform involves the grad-

ual separation of the manufacturing sector into natural 

monopoly and competitive activities. In accordance 

with that part of the activities in the water supply and 

water disposal (sewage) are traditionally monopolistic 

in nature and characteristics of the process, such a mo-

nopoly cannot be removed by purely market methods, 

and this necessitates a clear allocation and justifies 

sector boundaries that need a special mode of operation 

and management - in a direct regulation by the state. It 

was also noted that an important task is the combina-

tion of economic and legal incentives for reducing 

costs, reducing water losses and modernization, as well 

as ensuring mutual accountability of actors involved in 

the implementation of these activities. 

Following the results, the author provides meaning-

ful conclusions that can be applied both in the devel-

opment of methodology and in practice. 

Keywords: water supply and water disposal (sew-

erage), restructuring, privatization, incorporating, PPP 

mechanism 

 

Yakimtsov V. 

 SYNERGETIC APPROACH IN MODERN ECO-

NOMICS 

The development of economics is currently charac-

terized by a rather difficult situation, particularly when 

addressing short-term issues. The evidence of this are 

the global and local economic, financial crises in indi-

vidual national economies as well as on the global, 

world level. This gives a significant boost to economic 

scientists when it comes to searching new ways to 

study philosophy of economics, economics research 

methodology, and justification of fundamental hypoth-

eses. 

The usage of analytical and numerical methods of 

analysis is considered to be the best way of researching 

economic problems, according to today's academic 

economists like, for example, I. Zabudskyi who dealt 

with non-linear mathematical and physical problems.  

Synergetic approach to system research is based on 

the assertion that it is impossible to predict uniquely 

when and what condition will the system reach while 

evolving. After all, in the process of transition the sys-

tem can be divided, merged, and suchlike, because of 

the instability. The points where the separation occurs, 

the docking of two evolving systems is called bifurca-

tion points. The system status, determining the proce-

dure of organization and functioning of the system is 

called an attractor. The system development takes place 

and, generally, is only possible in an area which is re-

mote from the equilibrium. System development can be 

both adaptive and evolutionary (the change of quality 

settings). 

Synergetic approach is mainly used in the evolving 

systems, the transition of which from one equilibrium 

state to non-equilibrium is carried out due to self-

organization, that is when in the system in a nonequi-

librium state happens the process of "self-

improvement" (self-construction) of the system, ac-

cording to the pattern that was set by the attractor, un-

der the influence of the environment.  

Some more time is needed to realize that at the pre-

sent stage of development of science a synergistic ap-

proach is the most promising in terms of management 

of development of socio-economic systems. Synergetic 

approach should occupy a certain place in the method-

ology of economics science, especially in the part that 

deals with the issues of the dynamics of processes and 

socio-economic systems. This is due to the fact that the 

majority of socio-economic systems are open, rather 

complex and have both positive and negative feedback 

mechanisms and they are non-linear. Therefore, they 

meet all the criteria of evolving systems, for the re-

search of which synergetic approach is the most correct 

of all known to modern science. 

Keywords: synergetic, system, self-organization, 

attractor, globalization. 

 

Iankovyi V. 

OPTIMAL CAPITAL-LABOUR RATIO AND 

SUBSTITUTION OF RESOURCES WITHIN CES-

FUNCTION  

Theoretical and methodological problems of appli-

cation of production functions in the modeling of im-

portant indicators of production, represented in terms 

of value, are considered. In particular, the main param-

eters of the production function with constant elasticity 

of substitution of resources (CES-function), such like 

the optimal capital-labor ratio, the marginal rate of sub-

stitution of resources and break-even point and break-

even zone of additional capital investments in produc-

tion are discussed. 

Optimization of capital-labor ratio that maximizes 

output based on mathematical analysis of CES-function 

was made. 

Much attention is given to the value of the marginal 

rate of substitution of resources within CES-function. 

A new interpretation of it is proposed in this article. It’s 

an indicator of disparities when funds are invested in 

aggregate factors of "capital" and "labor". 

It is proved that when the capital-labour ratio is op-

timal, the marginal rate of substitution of resources 

amounts to one. Failure to comply with this condition 

is seen as a signal of contravention of the optimal capi-

tal-labour ratio. 

If the marginal rate of substitution of resources is 

greater than unity, the actual capital-labour ratio is 

higher than optimal. It signals that the excessive costs 

of capital are directed in the production funds as com-

pared with funds for salaries. That is the enterprise 

should reduce the basic production funds, the cost of 

the raw materials or increase the salary fund on account 
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of attracting additional workers, strengthening their 

material incentives. It is clear that when the marginal 

rate of the substitution of the resources is less than uni-

ty, the management recommendations are mirror oppo-

site.  That is the enterprise needs to increase the capi-

tal-labour ratio. 

It is shown that the optimal capital-labour ratio and 

the marginal rate of substitution of resources are addi-

tional useful characteristics when CES-function in eco-

nomic and mathematical analysis of the production is 

used. 

The article is of interest to economists. It opens new 

opportunities in predicting the effectiveness of capital 

investments and management of investment projects. 

Keywords: production functions, CES-function, 

the optimal capital-labour ratio, the marginal rate of 

substitution of resources. 

 

5. FINANCE AND BANKING 

 
Bacho R. 

METHODS OF ASSESSMENT OF THE LEVEL 

OF REGIONS’ PROVISION  

BY NON-BANKING FINANCIAL  

SERVICES 
The method of integrated assessment of the lev-

el of provision of Ukrainian regions by non-

banking financial services is developed in this art i-

cle. The statistical basis of the above indicators 

calculation are annual reports of the State Commis-

sion for Regulation of Financial Services Markets 

of Ukraine for the investigated years, and general 

information about the state of the relevant NFS 

markets. For the indices calculation it is also neces-

sary to receive information from the State Statistics 

Service. The results of index calculation concern-

ing the provision of Ukrainian regions by non-

banking financial services suggests to distinguish 

three groups of regions, depending on the degree of 

non-banking financial services’ saturation: unsatu-

rated, enough saturated and oversaturated by non-

banking financial services. The article proves that 

the oversaturation of the market leads to excess 

supply of financial services which can result  in de-

terioration of competitive conditions, reduction of 

the financial institutions’ number, their depart-

ments and dismissal of employees of these institu-

tions. As a result, the unprofitability of non-

banking financial institutions will increase. The 

proposed method of assessment of the level of pro-

vision of regions by non-banking financial services 

is a flexible and simple indicative instrument. Us-

ing the selected indicators for assessment of the 

Ukrainian regions’ differentiation allows to state 

that the differences in economic base, economic 

infrastructure, standard of living, financial provi-

sion and service provision reach significant propor-

tions. 

The elaborated method, in general, allows not only 

to get an overview of the saturation level of each region 

of Ukraine by non-banking financial services in the 

context of each market segment, but also to analyse 

each of them. This method can be used in practice as a 

regulatory tool of monitoring of the non-banking finan-

cial services development in Ukrainian regions. The 

calculated value of the integral indicator enables to 

distinguish developed and depressive regions from the 

point of view of non-banking financial services mar-

kets’ development. The results obtained in the course 

of the elaboration of this method can be used by pro-

fessional participants of the non-banking financial ser-

vices market to intensify its activities in those regions 

which are relatively unsaturated by these services. 

Keywords: non-banking financial institutions, re-

gion, index of provision by non-banking services, de-

pressive and developed regions, information security, 

State Commission for Regulation of Financial Services 

Markets of Ukraine. 

 

Boyko S. 

UKRAINE BUDGET PRIORITIES: ECONOMIC 

AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE CON-

SOLIDATED BUDGET EXPENDITURES 

The article defines the structure of budget expendi-

tures as an indicator of social and economic needs of 

society, which have prior importance. The peculiarities 

of application of basic statistical methods for estimat-

ing budget expenditures have been researched, and it 

was proved that only comprehensive statistical tech-

niques will make it possible to conduct a full assess-

ment of budget expenditures in general, and priority 

areas of funding in particular. The first method, which 

was adapted to the evaluation of budget expenditures 

was groupings, that is, the allocation of expenditures 

according to functional classification. The first group 

with the lowest expenditures always includes defense 

spending, environmental protection, housing and utili-

ties, spiritual and physical development. The second 

group with low levels of funding has included, 

throughout the entire study period, expenditures on 

public order, security and judicial authorities; changes 

in budget priorities resulted in reducing the cost of state 

administration in 2008, economic activity in 2013-2015 

and public health in 2014-2015. The third group with a 

medium priority level at the expenditure part of the 

budget is quite dynamic in its composition. Thus, 

health expenditures were a part of the third group dur-

ing 2007-2013, state administration - only in 2007, 

2009-2014 and economic activity in 2009-2012. The 

fourth group of expenditures mainly included expendi-

tures on education, while social protection and social 

security expenditures had the highest priority.  

A statistical analysis was conducted and budget 

priorities of expenditures in the consolidated budg-

et of Ukraine were identified on the basis of the 

share in the total consolidated budget expenditures, 

level of performance of planned indexes, and the 

degree of intensity increase. The discrepancy in 

shaping budget priorities on various grounds was 

revealed and the ways of their optimization in the 

context of increasing spending on economic activi-

ty, defense and public order, security and judicial 

authorities, were suggested. 

Keywords: budget, budget priorities, budget ex-

penditures, functional classification of expenditures, 
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statistical analysis, relative indicators, average indica-

tors. 

Britchenko I. 

BANKING MARKETING IMPROVEMENT 

THROUGH CAPACITY STAFF 

In the article the actual problems of improvement of 

the marketing of commercial banks in Ukraine in the 

market of banking products capacity by bank staff, 

which is possible by activating and implementing both 

external and internal mechanisms for capacity building 

and training of bank staff. The analysis of recent 

research give insufficient attention as scientists and 

bank management to improve the competence of bank 

management at simultaneous importance of this 

component in the banking marketing, which is derived 

from specific banking products and promotion of 

which is important for the effective functioning of 

commercial banks and for the economy of the region 

and the entire society. Further improvement of the 

bank's marketing activities through capacity building of 

banking staff is permitted only on scientific principles 

and in cooperation with relevant departments of 

regional universities, based on a clear understanding of 

the bank's management objective need for such 

cooperation. The capacity tools and skills of bank staff 

to effectively solve the problem with virtually no 

additional cost are proposed in the article. The 

prospects of further research include topical issues of 

cooperation intensification of commercial banks with 

regional universities, forming the regional market 

research in the field of banking and educational 

products marketing capacity building and training of 

bank staff. 

Keywords: bank marketing, bank staff, 

competence of staff. 

 

Varnaly Z.S., Zianko V.V. 

MAJOR INSTITUTIONS OF INNOVATIVE IN-

VESTMENT 

One of the main causes of the deepening economic 

crisis in Ukraine is reaching the critical level of pro-

ductive capital aging. This article outlines that this pro-

cess can be overcome only through innovation and 

technological modernization of national economy. The 

features of investment in innovative projects, which are 

subjected to heightened risk and require large-scale and 

long-term investments were examined. Also it was 

determined that support and encouragement of innova-

tion activity require the usage of different sources, 

methods and tools of financial assistance. The main 

financial sources of innovative projects should be state 

aid, commercial bank loans and venture capital invest-

ments. The authors noticed that there are no effective 

mechanisms of credit and financial resources usage for 

encouraging investment and innovation activities of 

business entities. So, cash flows are mainly concentrat-

ed in the national economy sectors, which provides 

short-term gains, reproduce economic stagnation and 

loss of competitiveness. Absence of capital movements 

from low-tech to high-tech segments continuing the 

trend of short-term gains and hinders innovation activi-

ty. The experience of well-developed countries in the 

financial support of high-tech economy sector has been 

analyzed. In these countries, in contrast with the 

Ukrainian government, the state actively uses various 

forms of stimulation and provides significant funding 

for support innovation activity. Stimulations of actions 

for long-term crediting of innovation projects in the 

strategy for the national economy enterprises by com-

mercial banks and venture capital funds were ex-

plained. In particular, authors offer to actively involve 

venture capital for financial support and development 

of high-tech sector and to encourage commercial banks 

participation in long-term crediting for innovation pro-

jects in the strategy for the national economy enterpris-

es. The basic forms of such incentives for crediting 

were justified. The necessity of encouraging and de-

veloping scientific and technological innovation and 

new legislative instruments for regulation of venture 

capital market, innovation risk insurance and encour-

agement of commercial banks participation in financ-

ing innovation were given in the article. 

Keywords: venture capital funds, investment, in-

novation, innovation activity, innovative entrepreneur-

ship, financial institutions, financial and credit activi-

ties. 

 

Herasymenko A. 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE 

MECHANISM OF BANK INVESTMENT CRED-

ITING IN UKRAINE 

As the title implies the article describes an actual 

and current theme, which is related to one of the most 

controversial issues in the modern theory of the credit. 

Various approaches to the definition of bank invest-

ment crediting that exist in the domestic economic 

thought are considered in the article. It sets out the 

views of the individual modern Ukrainian scientists on 

the definition of such concepts as "banking investment 

loans" and "the mechanism of bank investment credit-

ing ".  Based on the theoretical study of bank invest-

ment crediting, the author of the article suggested his 

own definition of the concepts of bank crediting and 

the mechanism of bank investment crediting. For the 

purpose of in-depth study of theoretical basis of the 

mechanism of bank investment crediting, an approach 

to structuring its mechanism was considered. In result, 

it was found out that the structure of the mechanism of 

bank investment crediting consists of three basic 

groups of its elements. They are: fundamental elements 

of the mechanism of bank investment crediting, organ-

izational and economic elements of the mechanism of 

bank investment crediting, procedural elements of the 

mechanism of bank investment crediting. In its turn, 

the fundamental elements of the mechanism of bank 

investment crediting include: legal and regulatory sup-

port, general economic and political situation, the prin-

ciples, purpose, tasks, objects and subjects of the 

mechanism of bank investment crediting; the organiza-

tional and economic elements include relationships 

between the subjects of the mechanism of bank in-

vestment crediting; the procedural elements include 

instruments, the basic parameters and conditions of 

crediting. For the purpose of formalizing the mecha-

nism of bank investment crediting, it was determined 

the basic principles of the mechanism of bank invest-
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ment crediting: the principle of comprehensiveness, the 

principle of synergetic effect, the principle of balancing 

the interests of all subjects of bank investment credit-

ing, the principle of control of the probability of unac-

ceptable risks at all stages of the credit operation. In 

conclusion, the author stresses, that a rather complex 

structure of the mechanism of bank investment credit-

ing highlights the need for further study of the theoreti-

cal foundations and practical aspects of its functioning. 

Keywords: investments, the sources of financing of 

investments, bank investment crediting, bank invest-

ment crediting mechanism. 

 

Zaslavska O. 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES  

OF THE DEVELOPMENT  

OF STOCK EXCHANGES  

IN UKRAINE 

The aim of the article is to study the problems of 

the stock exchanges in Ukraine, to identify areas for 

improving their performance and trends of the 

domestic securities market in modern conditions. The 

effective functioning of the securities market 

significantly affects economic development, because 

the concentration of capital through stock exchanges is 

able to direct financial flows in the investment 

attractive objects. 

It was researched that the activity of stock 

exchanges in Ukraine is in its infancy. The volume of 

stocks compared to other countries is insignificant. It 

was revealed that the list of issues of domestic stock 

exchanges is rather numerous. Among them are low 

liquidity, insufficient market capitalization, problems 

with protecting the rights of shareholders and investors, 

inadequate regulatory and tax incentives, lack of 

transparency, lack of stock exchange culture and 

insufficient number of professionals. However, most of 

these problems can be solved by increasing the share of 

organized market, reducing the number of exchanges, 

attracting financial resources, creating investor 

protection, increasing capitalization and liquidity, 

improving the exchange of culture and development of 

new technologies of exchange trade. 

It was proved that the main obstacle to the 

implementation of these measures is not systematic and 

the development of the national stock market varied. In 

order to streamline this process by the National 

Commission on Securities and Stock Market of 

Ukraine was developed the Stock Market Development 

Program for 2015-2017 “European choice — new 

opportunities for progress and growth”, which defines 

the main directions of further reform and 

modernization of the securities market of Ukraine. The 

program aims to stimulate the inflow of investments to 

Ukraine through the integration of the stock markets in 

the world capital markets and the introduction of the 

best world standards. 

In the article there were researched the main 

tasks of Ukraine's stock market and the prospects of 

their implementation: the expansion of stock market 

instruments; encouragment of investment and the 

development of institutional investors; ensuring safe 

and efficient operation of market infrastructures and 

financial intermediaries; the functioning of the 

single state policy. The results of the program of 

development of the stock market of Ukraine will 

provide for the increase of its role in the processes 

of accumulation and redistribution of financial 

resources to address priority problems of the 

national economy. 

Keywords: securities, stock market, stock 

exchange, issuers, investors, liquidity, capitalization of 

stock exchanges, listing. 

 

Palyanychko E. 

THE PROBLEM OF DEPOSIT OUTFLOW  

UNDER CONDITIONS OF CRISIS 
On the background of a sharp and prolonged de-

valuation of national currency, which triggered an 

explosive growth of balance sheets disparities 

among commercial banks, their decapitalization, and 

foreign exchange and credit risks reaching critical 

limits, the outflow of deposits from the banking sys-

tem has accelerated and many banks were faced with 

a liquidity crisis. The article researches the dynamics 

of the deposit market under the conditions of social 

and political tension. The role of deposit policy in 

ensuring the efficiency of banking is shown. The 

study detected that under the conditions of critical 

aggravation of systemic risks, which, unprecedent-

edly, has combined political, financial, economic 

and banking crises, over 50 banks were declared 

bankrupt, many of which are in the process of liqui-

dation. The dynamics of the outflow of currency and 

hryvnia deposits has been analyzed. The problems of 

the influence of the outflow of deposits of individu-

als on the activity of commercial banks, government 

finances and real economy have been investigated. It 

was researched that 2014 is characterized by the 

largest deposit outflow in the history of the banking 

system of Ukraine. The rating of banks for the out-

flow of hryvnya and currency deposits of individuals 

according to the first group in 2014 has been made. 

The dynamics of deposits in national and foreign 

currency for 2009 – 2014 have been analyzed. As a 

result of comparison of crisis processes in Ukraine 

in 2008-2009 and 2013-2014 the author found that 

the results and impact of the two crisis processes 

probably can, probably, be similar. The study has 

shown that the decrease in confidence in the national 

currency and banking system sparked an outflow of 

deposits following the results of 2014, which is ten 

times higher than the figure of 2009 crisis. The prob-

lems of deposit outflow have been studied in order 

to improve deposit policy and increase confidence in 

the banking system, the main ways of improving 

deposit policy and increasing confidence in the 

banking system have been determined. The author 

concludes that today in order for Ukraine to prevent 

another crisis shock, it could probably use anti-crisis 

measures and measures for economic recovery 

which were not properly taken into account and in-

volved in the post-crisis period in 2010-2012. The 

prospects for further research in this area should be 

questions of developing models of deposit market, 

warning indicators of crisis liquidity of banks. 
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Keywords: deposits, deposit market, banking cri-

sis, commercial bank, banking system, deposit outflow. 

 

Rohov H. 

INSURANCE MECHANISMS FOR CORPORATE 

SUSTAINABILITY 

The article examines the problems associated with 

the formation of an insurance mechanism for corporate 

sustainability. This mechanism is not a term, identical 

to Sustainable Insurance,   which is defined as a strate-

gic approach where all activities in the insurance value 

chain are done in a responsible and forward-looking 

way by identifying, assessing, managing and monitor-

ing risks and opportunities associated with environ-

mental, social and governance issues. The insurance 

mechanism for corporate sustainability is created to 

encourage the development of businesses (insurers) in 

economic, environmental and social dimensions.  It 

includes a complex  of ecological and social insurance 

types, tariff policies, based on the analysis of the poten-

tial risks, associated with low rates of corporate devel-

opment in all its dimensions, alternative risk transfer 

(ART), as well as socially - responsible investments of 

insurance companies. Analysis of legislation and insur-

ance practice showed that the insurance mechanism for 

corporate sustainability in Ukraine is at the beginning 

of the multistage formation process. Pollution Legal 

Liability (“PLL”) and Cleanup Cost Cap (“Cost Cap” 

or “Stop Loss”) policies are rarely used in practice as 

well as the alternative risk transfer (reinsurance side-

cars, finite risk plans, run - off solutions, trigger prod-

ucts , industry loss warranties, contingent capital etc). 

Insurance companies are not oriented toward socially - 

responsible investments. The number of corporate pen-

sion funds is very limited.   

The effect of factors such as appropriate legal 

framework, institutional environment, maturity of so-

cially - responsible investment market and corporate 

adaptation systems, compliance with the principles of 

sustainable   insurance is substantiated in the  article. 

These factors contribute to the formation of a qualita-

tively new relationship between the insurer and the 

insured. Further research should define the optimal 

corporate strategies of adaptations to the   insurance 

market transformations.   

Keywords: principles for sustainable insurance, in-

surance mechanism, sustainable development, corpo-

rate sustainability, environmental insurance, alternative 

risk transfer. 

 

Tkachenko N. 

MODELS OF INTERACTION BETWEEN 

BANKS AND INSURANCE COMPANIES 

Today, the consumer of financial services becomes 

more demanding and tends to individualization ap-

proaches in its operation and the selection of financial 

products. The reaction of producers and sellers of fi-

nancial products is a combination of customer and 

market requirements through the convergence of vari-

ous industries. The desire of insurance companies and 

banking institutions to enhance cooperation and out-

reach to potential client base is no exception. 

The aim of the article is to study the specifics of the 

banking and insurance model in Europe, the USA and 

Ukraine, the allocation of its models and shapes, and 

the formulation of the main requirements for the im-

plementation of joint banking and insurance products. 

Varieties and forms of interaction between banks 

and insurance companies are identified. Signs of inter-

action between banks and insurance companies are: 1) 

two-sided nature, since the interaction acts both as a 

process and as a state; 2) the dynamic nature of the 

process, which is evidence of the existence of its evolu-

tionary development; 3) integration as a perfect form of 

interaction. Features of development of the bancassur-

ance model in Europe, the USA and Ukraine are inves-

tigated.   

Basic requirements for the implementation of joint 

banking and insurance products are formulated. They 

are: apprehensibility and availability; transparency in 

terms of making insurance payments; simplicity and 

ease of underwriting; minimal additional description 

for the client and the front-office employees of the 

bank. 

The four main forms of interaction and cooperation 

between banks and insurance companies are allocated. 

They are: agency relations, equity investments, cus-

tomer relationships and integration. 

It is proven that the banking and insurance model of 

the economic agents is beneficial to both parties and is 

determined by market conditions, which, in turn, de-

termines the structure of such a model. In modern con-

ditions the interaction of banks and insurance compa-

nies is rapidly expanding. Accordingly it is possible to 

predict the extension of this trend in the short and me-

dium term. 

Keywords: bancassurance, models of interaction 

between banks and insurance companies, cooperation, 

bank-insurance model, financial services. 

 

6. ACCOUNTING AND AUDITING 

 
Vygovskaya І., Makarovych V. 

ANALYTICAL PROVISION OF RISK MAN-

AGEMENT OF FACTORING 

A stable operation of the company primarily de-

pends on the constancy of cash flows. At the same 

time, even when dealing with payments from perma-

nent and reliable buyers, occasionally there are unex-

pected delays in payment for shipped products, goods, 

works and services. Long delays lead to the decrease in 

current assets due to inflation. In order to overcome the 

emergence of money deficit the company is forced to 

resort to different methods of financing, the most effec-

tive of which is factoring. One of the limiting factors in 

the development of factoring in Ukraine is the presence 

of high risks for the factor and insufficient elaboration 

and justification of methods and models of building a 

risk management system for a factoring company. The 

extraordinary degree of turbulence of Ukraine's econ-

omy and the inconsistency of legislative and tax fields 

do not add the confidence. The article analyzes the 

advantages and disadvantages of the main methods that 
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are used by risk managers at factoring companies. Also 

there was suggested improvement of the organizational 

and methodological provisions of economic analysis of 

the efficiency of factoring business and methodological 

support of internal risk assessment of factoring compa-

nies in order to select the best risk management prac-

tices and their negative effects, thus enhancing the ef-

fectiveness of management of a factoring company as a 

whole. The use of listed suggestions by domestic fac-

toring companies will improve the risk management of 

their activities by making optimal management deci-

sions and ensure profitability of factoring business. 

Keywords: risk management, accounting infor-

mation, expert evaluation, expert, factoring, factoring 

company, underwriting, scoring. 

 

Gandzyuk O. 

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING AN 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM 

OF ENTERPRISE 

In the management of the company accounting 

plays an important role. Efficiency, reliability and 

security of administrative decisions completely depend 

on the quality of information resources and the 

adequacy of communication used for their 

transmission, which is why there is an urgent need to 

improve the information provision system of the 

company, which will help improve the quality of 

accounting and analytical information processing and 

storage. 

The main objective of the research is the 

description of the main theoretical aspects of formation 

of accounting and analytical enterprise system, 

definition of the process of interaction of the system 

elements and their impact on management. 

In the system of accounting and analytical support 

take place the processes of collecting, recording, 

synthesis and analysis of information. Accounting 

information is formed within the financial and 

management accounting, analytical information is 

based on data using methods of strategic, financial and 

management analysis depending on the requirements of 

interested users. 

Considering the accounting and analytical system in 

terms of tectology, it is characterized by all existing 

types of organizational mechanisms (formation and 

regulation systems). The forming mechanisms in 

tectology theory include conjugation (a combination of 

systems), ingression (entry of one element to the set of 

another one) and disingression (disintegration of the 

complex). 

The essence of the accounting and analytical sys-

tems as a component of the overall control system is to 

bring together accounting and analytical operations 

into one process, the implementation of the operational 

microanalysis, to ensure continuity of the process and 

to use the results to generate recommendations for 

management decisions. 

The main tasks of accounting and analytical 

enterprise system, aimed at improving the process of 

information provision making effective management 

decisions are: the planning of company’s activity ac-

cording to its types, responsibility centers and 

enterprise in general, formation of analytical budgets, 

records of business transactions by target areas on the 

basis of accounting data from the use of non-financial 

indicators, analysis of the company, control of per-

formed tasks and fair presentation of analytical data.  

Accounting and analytical system, when acting 

permanently, enhances the quality and expands the area 

of practical application of accounting information, 

positively impacting the quality of prepared and 

presented statements and the reported figures, that is 

the efficiency of accounting information for external 

users. 

Keywords: economic information, аccounting and 

analytical system, management decisions, information 

provision. 

 

Dankiv Y., Ostapyuk M. 

THE ITALIAN INFLUENCE AND ACCOUNT-

ING FEATURES IN OTHER EUROPEAN 

COUNTRIES IN THE MIDDLE AGES 

The article reflects the expansion of double-entry 

bookkeeping in Europe in the Middle Ages. Until 1500 

double entry record was an accounting technique 

known only to Italian merchants. Hereinafter, since 

XIV century, European nations (Portuguese, French, 

Germans and others) began to use this technique of 

accounting in their countries. 

Between XIII and the middle of the ХІХ century 

double-entry bookkeeping conquers one economic sec-

tor after another, country by country. Number of fol-

lowers in Europe is growing rapidly. The most promi-

nent and progressive periods in the history of account-

ing were XIV and the XV centuries. During the Re-

naissance, a decisive moment in the development of 

accounting as a science and its success was the publish-

ing of the 1494 book of the great Italian mathematician 

Luca Pacioli (1445-1515 gg.) ‘Summa de arithmetica, 

geometria, proportioni et proportionalita’ (Summary of 

Arithmetic, Geometry, Proportions and Proportionali-

ty). L. Pacioli gave the first synthesis of double-entry 

bookkeeping, conducted a comprehensive description 

of its methods and, thanks to his scientific work di-

graphs method (method of duality) first spread to Eu-

rope and eventually throughout the world. 

Treatises, including and above all, the work of L. 

Pacioli had scientific and educational impact in terms 

of development of accounting. They did not cover in 

full its practical side. In particular, the Belgian scientist 

Raymond de Roover found that in the XV century 

practice of clearing houses was a lot better presented 

than written simple accounting system in the early trea-

tises. The downside of treatises was the lack of descrip-

tion of industrial accounting, its improvements in Ven-

ice, Florence, Milan and other Italian cities. Without 

diminishing the significance of L. Pacioli and his trea-

tise, it does not include anything in regards to parallel 

accounts, additional books, papers and interconnected 

accounts, provisioning, checking balance and a lot of 

other things, which were known and used by mer-

chants, but which are not reflected in the treatise. 

XIV and the XV centuries were the most progres-

sive period in the history of accounting. It was fol-

lowed by the long period of stagnation that lasted until 
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the XIX century. Introduction of double-entry process 

spread and the development and improvement of ac-

counting did not. 

Keywords: records, double-entry bookkeeping, 

magazines, books, records, contracts, consignment, 

assets, clearing houses, accounting, accounting, regis-

ters, trade companies, partnerships, offices. 

 

Pylypiv N.I., Markiv  М.M. 

THE PLACE OF ORGANIZING  

MANAGEMENT ACCOUNTING  

IN THE PROCESS  

OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS  

AT WOOD-WORKING  

ENTERPRISES 

This article examines the place of organizing man-

agement accounting at work-working enterprises that spe-

cialize in making solid biofuel with the goal of receiving 

reliable information for making managerial decisions. We 

found that the management at the studied enterprises 

could be defined as a process of goal-oriented economic 

and social action focused on administrative activity of the 

enterprise with the goal of fulfilling its strategy.  

We show that to solve the problems of information-

al support of the current system of managing wood-

based enterprises with the goal of fulfilling administra-

tive goals, both strategic and operational, will support 

the development of theoretical approaches to improve 

the organization of accounting. We posit the need to 

structure such aims in four different levels, including: 

national, disciplinary, regional, and based on the enter-

prise as unit of analysis.  

The realization of administrative goals for the 

woodworking enterprises depends on the rational or-

ganization of accounting as a system of accepting dif-

ferent functions, realization of which has to support the 

passage of certain managerial decisions.  

Based on this research, we developed a hierarchical 

model of informational stream, received as a result of 

organizational accounting to improve enterprise aims 

on different levels. 

We offer a conceptual model of the organization of 

accounting in the informational support of the system 

of management for wood-working enterprises which 

will give the opportunity to improve the activity of the 

organization. We show that in the case where the deci-

sions needs to be made about the current activity and 

strategic development of the enterprise, it is helpful to 

separate out a new function of management-

administration (managerial activity, leadership). This 

function involves the process of choosing between dif-

ferent alternatives based on the analysis of information, 

which characterizes the concrete work of the subjects 

to improve their ability to be competitive in the market 

and also to be stable as an enterprise.  

We showed that the organization of accounting has 

a key influence on the correct analytic information 

about the administrative activity in the system of ac-

counting which is the base for realizing such functions 

of management as: planning, organization, motivation, 

accounting, control, analysis, regulation and admin-

istration to support the development of the stable sector 

of wood-working enterprises.  

Keywords: management accounting; organization; 

wood-based enterprises; management decision making; 

management goals; informational support.  

 

Resler M. 

THE INFLUENCE OF OPERATING COMPO-

NENTS ON FINANCIAL MANAGEMENT INTE-

GRATION OF ECONOMIC POLICIES 

The present article is devoted to the research of the 

impact produced by the operational component of fi-

nancial management to the accountancy integration. In 

the course of the research, it is noted that accounting is 

a system since it can be de defined as an arranged un-

ion of elements possessing some regularity. Further on, 

accounting system is a sophisticated notion since it 

includes a large amount of elements and relations be-

tween them. This is determined by the difficulty in 

presenting objects under analysis, data obtaining and 

data transformation into helpful information for the 

company management. 

The investigations performed give us grounds to as-

sume the significance of the accounting information 

within the accounting analytical supply system for the 

operational component of financial management as 

constantly growing. Since the supply system should be 

considered an integrated system with a service function 

to the management requirements to the information on 

the flow of funds within the company’s operational 

activity. At the same time, it is also an essential part of 

providing the management staff with important actual 

information for taking managerial decisions. 

Keywords: operating component, financial man-

agement, operations management, accounting and ana-

lytical support. 

 

Soroca Y. 

ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION  

OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC 

CONDITIONS 

The dynamic functioning of the market economy at 

the present stage dictates the economic entities the need 

for timely financial analysis. This is because sound 

financial condition of the enterprise in the future is a 

necessary condition for its effective business relation-

ships with their counterparties. In the conditions of 

crisis at any level – global, or directly in the country 

that raises the probability of violating current financial 

situation as a result of cooperation with the "problemat-

ic" economic entities – it is becoming increasingly nec-

essary for the enterprises to conduct the analysis of the 

financial condition of their business partners, both cur-

rent and potential. 

Making informed economic decisions on the basis of 

comprehensive analysis of financial conditions and the 

qualitative assessment of the processes of financial and 

economic activity of the entity have a great importance for 

a successful functioning of an enterprise. The value of ana-

lyzing the financial condition of the company is increased 

by the fact that the results are important not only for man-

agers, but also for its existing and potential partners (credi-

tors, customers, suppliers, etc.). 

The analysis of the financial condition of the enter-

prise is difficult and time-consuming activity, which is 
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characterized by two main aspects: the choice of meth-

ods of analysis appropriate to the needs of a particular 

user, and adequacy of interpretation by the user of the 

indicators of the financial condition of the company. 

The first aspect is the variety used to practice the 

methods of analysis of the financial condition of the 

company, by the difference in the composition and 

structure of included indicators, methods of their eval-

uation. 

Informed choice of the system of financial indica-

tors, the establishment of their influence on the evalua-

tion of the financial condition depending on the specif-

ic interests of the user determines the accuracy and 

completeness of the resulting conclusions. 

The second aspect is manifested in the interpreta-

tion of obtained results. Depending on the method of 

their submission, the user should, as a rule, inde-

pendently interpret the information in relation to his 

needs, and interpretation is not always adequate to the 

real situation of the enterprise due to the multidimen-

sionality of the problems under consideration. 

With that said, of particular importance is the seri-

ous production of analytical work at the enterprises, 

connected with studying of foreign experience of the 

analysis and forecasting of financial condition. This 

will allow time to detect and prevent the negative 

trends in the financial-economic activity of the enter-

prise, to fix what has already happened, and, in addi-

tion, to evaluate the possibility of loss of creditworthi-

ness of both the enterprise and potential and actual 

partners. 

Keywords: financial condition, liquidity, solvency, 

financial stability, profitability, business activity, hori-

zontal analysis, vertical analysis. 

 

Sudyn Y. 

ACCOUNTING OF GOODWILL OF 

COMPANIES: THEORY AND PRACTICE 

One of the essential assets that provides relevant 

management information and has an impact on invest-

ment attractiveness is goodwill. Due to its interpreta-

tion and variation in approaches, goodwill generates 

much discussion and is one of the most problematic 

categories in general accounting methodology. This is 

true not only in Ukraine but throughout the world. Cur-

rently there is not enough research on the recognition 

and evaluation of goodwill in economic literature and 

regulations governing the accounting for intangible 

assets, confirming the relevance of this study. 
Goodwill is an integral part of the life cycle of an 

enterprise and one of the factors of successfully enter-

ing in the international market. However the conceptu-

al framework of the accounting of goodwill and im-

pairment check requires changes and improvements. 

First there is the theoretical basis of accounting of 

goodwill as non-material asset is highlighted. The basic 

requirements for its recognition in the accounting and 

disclosures in the financial statements are determined. 

Conceptual bases of accounting of goodwill in the eco-

nomic and accounting interpretations are examined. 

The critical analysis of existing approaches to account-

ing for goodwill is observed. The improved method of 

accounting for internal goodwill is proposed.  The ne-

cessity of accounting for internal goodwill as an in-

strument of investment attractiveness is justified. 

The proposed method of accounting of goodwill 

will generate information of the company's competitive 

advantage and enable control over it. The information 

can form the basis for strategic analysis of the company 

and affect the amount of profitability and competitive-

ness. 

The question remains open about the accurate assess-

ment of goodwill and internal priority selection method of 

determining its value in order to form true information 

about the intangible benefits of the company. 

Keywords: goodwill, intangible assets, goodwill 

accounting, intellectual capital, internal goodwill. 

 

Usatenko O. 

ACCOUNTING OF RISKY INNOVATIVE 

PROJECTS 

Risky innovative project of a venture company is a 

planned set of technical, industrial, economic and 

organizational measures that provide effective solution 

to a particular problem in the priority area of science 

and technology through innovative changes and their 

separation in a single, integrated whole. When imple-

menting risky innovative projects there is a probability 

of occurrence of unpredictable situations related to the 

implementation of plans and execution of a company 

budget, due to unfavorable economic results, the loss 

of resources and company losses. As a result of a suc-

cessful implementation of a risky innovative project 

there is an object - innovation, not just put into produc-

tion but successfully implemented and making profit. 

The process of developing and implementing a 

risky innovative project consists of a series of succes-

sive stages that make up a chain of sequential compo-

nents. But not all the components of the project occur 

at a venture company, because accounting of a risky 

innovative project goes beyond a single enterprise. The 

main information source regarding a risky innovative 

project is accounting data. This means that the priority 

task of accounting system is to provide information on 

each of the links in the process chain of the develop-

ment and implementation of risky innovative project. 

Accounting system is hindered by the fact that there is 

no unified system of accounting records and accounts 

to reflect costs, revenues and results of innovation. 

Therefore, one should consider an accounting mod-

el of the chain components of the development and 

implementation of risky innovative project of a venture 

enterprise, which is the information support of the 

management personnel for the project. And developing 

a work plan of the accounts of a venture company for 

the detailed analytical information on the development 

and implementation of risky innovative project. Which 

provides for analytical accounting regarding the disclo-

sure of the cost elements of the risky innovative project 

according to the stages of development and implemen-

tation; disclosure of items of income by the types of 

realized finished innovative products, and other types 

of innovations; the disclosure of financial results. 

Keywords: innovative project risk, venture enter-

prise, chain components, analytical information, ac-

counts. 
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Shevchuk O. 

DIRECTIONS OF IMPROVING THE AUDIT 

PERFORMANCE  

One of the most important directions of formation 

of the system of state financial control in Ukraine is 

full and ongoing development of performance audit, 

used in control practices. At the same time, to ensure 

a comprehensive consideration of the use of perfor-

mance audit in the system of state financial control, a 

considerable attention to assessing its effectiveness 

and efficiency of its individual components is re-

quired. 

It is proved in the article that the performance audit 

in the system of state financial control must focus on 

the directions of efficiency: organizational and legal, 

financial and economic aspects of the functioning of 

state authorities; the functional activity of the state au-

thorities; management activities in the area of privati-

zation of state property; management of public enter-

prises and enterprises which shares are owned by the 

state. 

The performance audit of programs and projects is 

studied. To improve the audit efficiency level for pro-

grams and projects it is proposed to improve the infor-

mation and analytical support in the framework of 

which - to work out and implement such complex 

software tools as a complex of "Audit of programs and 

projects' software package definition of hidden patterns 

in databases and analysis of unstructured information, 

and etc.  

The study suggests the directions of a full imple-

mentation of audit performance in the budget, tax, cus-

toms, monetary and investment scopes (sectors). 

The place of audit performance in the organiza-

tion of tax control is investigated. At the same time 

is proved that it must cover the evaluation of effec-

tiveness: the formation and implementation of tax 

policy, which is realized in Ukraine; the function-

ing of the national tax system; current tax legisla-

tion and administration; detection and prevention 

of tax offenses.  

The article defines the conceptual basis of improv-

ing the audit efficiency, including: expanding the spec-

trum of directions of performance audit, conducted by 

state authorities control; linking the system of indica-

tors measuring the effectiveness of the main managers 

and recipients of budget funds to the fiscal policy of 

the state and social development priorities, the results 

of audit performance as an integral part of the system 

of state financial control and etc. 

Keywords: performance audit, standardization, 

performance budgeting. 

 

Yatsko M., Yatsko L.  

IMPROVING THE SYSTEM OF INFORMATION 

DISCLOSURE BY FORMING THE INTERNAL 

REGULATIONS OF THE ENTERPRISE  

This article explores current issues of efficiency 

management decisions in the face of rising competition 

in the domestic and foreign markets from the 

perspective of regulation of information flows. 

The formation of information on the activities of 

the company, particularly financial, is carried out using 

the methods and tools of accounting, which provide the 

data management system of domestic enterprises. This 

information is able to streamline business operations 

and processes, providing a relative balance between 

internal and external business needs, and thus become 

the basis of its financial and economic prosperity. 

Accounting organization is an essential element in 

the process of creating, processing and use of 

credentials, which is typical for all enterprises 

regardless of ownership. To ensure the quality of the 

organization of accounting companies develop and 

introduce into practice a system of internal regulations. 

Improving the efficiency of the presentation and 

disclosure of financial statements in the accounting 

organization will provide comprehensive information 

to users on the activities of the enterprise. The level of 

organization of accounting depends on the efficiency of 

the entire system to ensure the interests of users of 

financial statements and operations of accounting at the 

enterprise as a whole. 

In modern conditions, the system of management 

and accounting methodology is focused on 

preservation of capital, maximizing profits and display 

their performance in the standardized financial 

statements. That is why it is necessary to expand the 

influence of the accounting organization on users' 

decisions. 

The article suggests the use of economic entities of 

the Regulation on information disclosure, which is 

focused on satisfying the interests of external users. 

This is an internal organizational and administrative 

document, which regulates the presentation and 

disclosure of financial statements and must meet 

certain requirements. The features of the structure of 

this state and its adaptation to the enterprise 

management system in modern conditions have been 

examined. The necessity of improvement of the 

formation of internal regulations of the enterprise has 

been argued. 

Keywords: internal regulations, financial reporting, 

accounting organization, presentation, promulgation, 

disclosure. 
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АННОТАЦИЯ 
 

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Борейко В. И. 

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА  

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ 

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

С целью создания благоприятных условий для 

экономического развития страны и сохранения по-

купательной способности сбережений населения, 

государство должно обеспечить стабильность 

национальной денежной единицы. Если же это свое 

обязательство государство не выполняет, то, из-за 

снижения стоимости денежных знаков, оно, по су-

ти, отнимает у населения часть его сбережений. 

На стабильность национальной денежной еди-

ницы влияет много факторов, однако, основную 

ответственность за этот показатель несет Нацио-

нальный банк Украины. Поэтому, с целью недопу-

щения обесценивания национальной валюты и сбе-

режений населения, он должен отслеживать все 

факторы, которые представляют угрозу для укра-

инской финансовой системы, и внедрять опережа-

ющие меры для недопущения в стране кризиса. 

Однако действия Национального банка Украи-

ны накануне и во время кризиса уменьшили обо-

ротные средства предприятий, сделали кредитные 

ресурсы недоступными для товаропроизводителей 

и вызвали панику среди населения. 

Это позволило стабилизировать курс нацио-

нальной валюты и уменьшить инфляцию, однако, 

из-за оттока иностранного капитала из страны и 

недоступности кредитных ресурсов для отече-

ственных товаропроизводителей, рецессия нацио-

нальной экономики углубилась. В этой ситуации 

все свои экономические проблемы Украины пыта-

ется решать через внешние заимствования, чем за-

кладываются проблемы для будущих поколений. 

В тоже время мировая экономическая наука вы-

работала совершенно иные механизмы для вывода 

национальной экономики из кризиса. 

Так, Дж. М. Кейнс обосновал, что ключевую роль в 

преодолении рецессии играет рост эффективного спро-

са населения, и предложил свои механизмы для его 

обеспечения, которые заключаются в следующем: 

– государственном регулировании процентной 

ставки; 

– увеличении государственных расходов, инве-

стиций и закупок товаров а также уменьшении 

налоговой нагрузки на предприятия; 

– увеличении доходов социальных групп, кото-

рые, будучи самой большой группой потребителей 

товаров, имеют самые низкие доходы; 

– увеличении объемов строительства финанси-

руемых государством объектов и общественных 

работ а также стимулирование создания дополни-

тельных рабочих мест предпринимателями, занято-

сти населения и недопущения значительной безра-

ботицы. 

Поэтому, с целью преодоления экономической 

рецессии, Национальному банку Украины необхо-

димо сделать кредитные ресурсы доступными для 

резидентов, содействовать повышению потреби-

тельского спроса населения и внедрить дополни-

тельные меры по ограничению оттока из страны 

иностранного капитала. 

Ключевые слова: Национальный банк Украи-

ны, монетарная политика, рецессия, сбережения 

населения, учетная ставка, кредитные ресурсы. 

 

Кушнир Н.О. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  

УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ  

ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ  

Нынешнее состояние валютно-финансового со-

трудничества Украыни с МВФ вызывает острую 

необходимость в совершенствовании всех систем, 

которые лежат в основе механизма сотрудничества 

как со стороны страны-заемщика, так и со стороны-

кредиторов. 

Украина активно сотрудничает из МВФ начиная 

с 1994 года путем получения кредитов с целью 

осуществления экономических реформ. В течении 

1994-2001 гг. Украина регулярно получала кредиты 

от Фонда, а в период с 2004 по 2007 гг. вовсе не 

брала ссуд. Кредитная история Украины с Фондом 

опять возобновилась уже в 2008 г.  

После завершения сотрудничества по програм-

ме EFF (программа расширенного финансирования) 

правительство Украины среди приемлемых форм 

последующего сотрудничества Украины из МВФ 

на безкредитной основе избрало предупредитель-

ную программу Stand-by, за которой предусматри-

валась возможность Украины получить кредит на 

сумму 411,6 млн.SDR ($600млн.). 

28 июля 2010 года Советом Директоров МВФ 

была одобрена новая программа сотрудничества 

для Украины. Данная Программа предусматривала 

выделение Украине средств в размере 15,15 млрд. 

дол.США. Однако Украина получила только два 

транша на сумму 3, 429 млрд. дол. США, ведь из-за 

невыполнения Украиной ряда обязательств, в част-

ности относительно повышения тарифов  на газ и 

теплоснабжения для населения, выделения средств, 

было приостановлено.  

Невзирая на сложные взаимоотношения между 

Украиной и МВФ, украинское правительство осу-

ществило ряд мероприятий с целью улучшения  

взаимоотношений. Например, 10 марта 2015 года 

Президент Украины подписал принятые Верховной 

Радой законы, которые были необходимы для 

утверждения МВФ новой программы по Украине.  

С учетом данных  утверждений 11 марта 

2015 года Совет Директоров МВФ одобрил новую 

программу расширенного финансирования для 

Украины на сумму 12, 348 млрд. СДР ($17,5 млрд.), 

а уже 13 марта поступил первый транш кредита в 

размере 5 млрд. дол. США, 2,7 млрд. из которых 



Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

416 

было направлено в поддержку бюджета, а осталь-

ные – на счета НБУ.  

В целом Украине для стабилизации экономики не-

обходима помощь Международного валютного фонда.  

Ключевые слова: Международный валютный 

фонд (МВФ), Украина, кредит, сотрудничество, 

программа “Stand-by”. 

 

Савченко С.О. 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ НА ФЛУКТУАЦИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В УКРАИНЕ 

В статье проведен анализ макроэкономических 

факторов, которые вызывают колебания экономиче-

ского цикла Украины. Согласно классическому опре-

делению ВВП по расходам все компоненты имеют 

позитивное влияние на конечный продукт и включают 

в себя сумму конечного потребления, валового накоп-

ления капитала (инвестиции), государственных расхо-

дов и чистого экспорта. Тем не менее, возникает во-

прос: какие факторы, влияющие на экономические 

циклы, приводят к росту ВВП, а какие к рецессии? Для 

решения этого вопроса применено теорию реальных 

деловых циклов (RBC). В базовой формуле ВВП нет 

прямых компонентов, определяющих влияние иннова-

ционных технологий, а согласно теории RBC основ-

ным фактором экономического роста является увели-

чение капиталовложений в научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские работы и инвестиции в чело-

веческий капитал. Для анализа влияния инновацион-

ных технологий в формулу определения ВВП введен 

косвенный показатель, отображающий инвестиции в 

научные исследования и разработки. 

С учетом пяти макроэкономических показателей 

экономического развития Украины, на протяжении 13 

лет создано сбалансированную таблицу данных мно-

гомерного временного ряда. Из трех основных компо-

нентов ВВП: трендового, сезонного и циклического, с 

помощью фильтра Ходрика-Прескотта выделен цик-

лический компонент, которой показывает отклонение 

реального объема производства от линии тренда. Для 

расчета данных применена программа EViews 8. 

Для точности расчетов сделано упорядочение 

номинальных экономических значений в реальные. 

Для исключения эффекта инфляции, все значения 

таблицы были проиндексированы с помощью соот-

ветствующего ценового индекса. С целью опреде-

ления присутствия в собранных данных нежела-

тельных процессов (единичные корни, автокорре-

ляция или гетероскедастичность), а также для кон-

троля точности расчета модели проведены тесты. 

При анализе расчетов по предложенной модели 

получено, что составной фактор ВВП по расходам, 

а именно чистый экспорт, имеет незначительное 

влияние на цикличность ВВП Украины. А при уве-

личении фактора, который отражает инвестиции в 

научные исследования и разработки, на 1% цикли-

ческий компонент ВВП меняется почти на 21%.  

Ключевые слова: ВВП Украины, теория РБК, 

макроэкономические факторы, экономический 

процесс, математическое моделирование, эконо-

метрическая оценка. 

Сидоренко Е.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТОВ  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ АВИАЦИОННЫХ  

ПЕРЕВОЗОК 

Существенная роль производственной инфра-

структуры международных аэропортов в формиро-

вании глобальной экономической системы и дина-

мичное развитие мирового авиарынка указывают на 

необходимость разработки и реализации механизма 

управления конкурентоспособностью производ-

ственной инфраструктуры и важной его составля-

ющей на уровне субъектов международного бизне-

са – формирование стратегии конкурентоспособно-

сти аэропортовой инфраструктуры. Стратегия кон-

курентоспособности производственной инфра-

структуры международных аэропортов представля-

ет собой долгосрочный план действий, необходи-

мых для оптимального и устойчивого управления 

аэропортовой инфраструктурой, связанной с ней 

деятельностью, рисками и финансированием для 

достижения стратегических целей и завоевания 

аэропортами сильных долгосрочных конкурентных 

позиций на мировом авиарынке. Реализация пред-

ложенной стратегии требует целостной интеграции 

процессов управления конкурентоспособностью 

производственной инфраструктуры международ-

ных аэропортов на мировом рынке авиационных 

перевозок в рамках организации процессов непо-

средственно аэропортов. Стратегия направлена на 

поиск таких рыночных ниш, где аэропорты смогут 

предложить уникальные или комплексные услуги 

инфраструктуры, отсутствующие в полном объеме 

у основных конкурентов не только среди аэропор-

тов, но и у предприятий других видов транспорта. 

В условиях глобальной конкуренции междуна-

родные аэропорты должны ориентироваться на 

увеличение пассажиро- и грузопотоков, что будет 

стимулировать рост авиаподвижности населения, 

мобильности товаров и факторов производства, 

реализацию транзитного потенциала стран, соци-

ально-экономическое развитие национальных эко-

номик. В статье разработаны и обоснованы науч-

ные основы формирования и реализации стратегии 

конкурентоспособности производственной инфра-

структуры международных аэропортов на мировом 

рынке авиационных перевозок. Стратегия предпо-

лагает анализ интересов различных групп заинте-

ресованных сторон в стратегическом развитии 

аэропортовой инфраструктуры, определение стра-

тегических целей и задач, проведение диагностики 

текущего состояния инфраструктуры, поиск вари-

антов ее развития, планирование четко структури-

рованной и гибкой эффективной системы управле-

ния и финансирования аэропортовой инфраструк-

туры. Мониторинг реализации стратегии рекомен-

дуется организовывать на основе сбалансированной 

системы показателей (Balansed Scoreсards), что 

позволяет достичь баланса между краткосрочными 

и долгосрочными целями, между желаемыми ре-

зультатами и факторами их достижения, получить 
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синергетический эффект от взаимодействия аэро-

порта с другими участниками авиарынка. 

Ключевые слова: аэропорт, производственная 

инфраструктура, конкурентоспособность, мировой 

рынок авиационных перевозок. 

 

Смеричевский С. Ф.,  Михальченко И.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ  

МИРОВОГО РЫНКА АВИАЦИОННЫХ  

ПЕРЕВОЗОК 

Мировой рынок авиационных перевозок является 

одним из основных элементов мирового хозяйства и 

играет важную роль в процессе закрепления взаимо-

связей между странами. Существует прямолинейная 

зависимость развития мирового хозяйства и мировых 

пассажирских авиаперевозок. Однако развитие авиа-

ционных перевозок находится под воздействием не 

только экономических факторов, но и экологических, 

социальных, технических, политических, которые 

непосредственно формируют внешнее окружение 

отдельного перевозчика и прямо или опосредствовано 

влияют на его внутреннюю среду.  

Формированию рынка способствовали быстрое 

развитие авиационной техники и потребности в 

высокоскоростных перевозках после Первой миро-

вой войны. Его развитие происходило стремитель-

ными темпами. Авиатранспорт в его современном 

виде возник после Второй мировой войны. С 1978 

г. начался процесс дерегулирования рынка, что по-

влекло за собой появление низкобюджетных авиа-

компаний. В 1980-х годах мощные авиакомпании в 

своей деятельности перешли от прямых перевозок 

между пунктами к соединениям типа «Hub and 

Spoke» - хабовой модели авиасообщений. Данные 

тенденции функционирования рынка авиаперевозок 

стимулировали к началу нового этапа развития – 

либерализации рынка, который длится по настоя-

щее время. Глобализация авиационного простран-

ства началась с 1997 г., когда был создан первый 

альянс – «Star Alliance».  

Эволюция распространения и использование на 

мировом рынке соглашений о авиаперевозках охва-

тывает три типа – это соглашения чикагского типа, 

которые отображают процессы регулирования и 

контроля рынка, соглашения бермудского типа, 

которые отображают процессы дерегулирования 

рынка, однако либеральным в полной мере их счи-

тать нельзя, и либеральные соглашения типа «От-

крытое небо». 

На основе проведенного анализа трансформа-

ции мирового рынка авиаперевозок стало возмож-

ным выделить 5 периодов: зарождение авиации 

(10-20 гг. ХХ ст.); формирование национальных 

авиаперевозчиков (30-ые гг. – 1944 г.);  институ-

ционализация рынка (1944-1978 гг.); дерегулиро-

вание рынка (1978-1993 гг.); либерализация рынка 

(1993 г. – настоящее время). Современной тенден-

цией функционирования глобального рынка авиа-

перевозок являются более выраженные либераль-

ные подходы стран к процессам регулирования. 

Ключевые слова: рынок, авиационные пере-

возки, либерализация, соглашение, глобальный 

альянс, низкобюджетные перевозки, авиакомпания. 

Черленяк И.И., Бондаренко В.М.,  

Герзанич В.М.  

ИЗМЕРЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА БИЗНЕСА УКРАИНЫ  

И РУМЫНИИ 

Румыния, как одна из стран-членов ЕС, явля-

ется стратегически важным партнером Украины в 

области развития бизнеса. Однако существует 

немало геополитических и экономических фак-

торов, которые создают трудности и препятствия 

для сотрудничества. Посвященные данной тема-

тике публикации и исследования, которые суще-

ствуют на сегодняшний день, не содержат четко 

очерченного круга актуальных проблем, не опре-

деляют классов нерешенных конфликтогенных 

вопросов, не анализируют механизмов их реше-

ния. Таким образом, исследования трансгранич-

ного сотрудничества бизнеса Украины и Румы-

нии является чрезвычайно актуальным и необхо-

димым. 

В статье проанализированы тенденции транс-

граничного экономического сотрудничества 

Украины и Румынии через призму внешнеэконо-

мической и инвестиционной деятельности пред-

приятий. Особое внимание уделено особенностям 

трансграничного сотрудничества Закарпатья и 

Румынии. Определены проблемы ТГС предприя-

тий Украины и Румынии и предложены варианты 

их решения. 

В результате анализа статистических показа-

телей был сделан вывод о негативных послед-

ствиях углубления экономического и политиче-

ского кризиса в стране, в частности, из-за потери 

на фоне этих деструктивных процессов инвести-

ционной привлекательности Украины для ру-

мынского бизнеса. 

Основными проблемами контент анализа ТГС 

с Румынией является ограниченность учета дан-

ных, их открытый доступ и несоответствие мето-

дологии учета показателей в Украине и Румынии. 

Следует также отметить, что проблема активиза-

ции сотрудничества Украины и Румынии остает-

ся нераскрытой, то ли в силу слишком низкого 

«стартового» уровня сотрудничества двух стран, 

то ли из-за отсутствия видения в ученых, эконо-

мических аналитиков, бизнесменов и чиновников 

обеих стран путей к ее активизации. 

По результатам использования контент и 

статистического анализа сделаны выводы о тен-

денции ослабления трансграничного сотрудни-

чества бизнеса Украины и Румынии. Поэтому 

для решения проблемных вопросов определен 

ряд мероприятий, среди которых главными яв-

ляются стабилизация экономической и полити-

ческой ситуации в Украине, налаживание реаль-

ных измерений сотрудничества международного 

бизнеса, которые способствовали бы развитию 

инноваций, уровня менеджмента контрагентов и 

технологий. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудни-

чество, экспорт, импорт, прямые иностранные 

инвестиции, проблемы. 
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2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕ-

НИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ  

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Витренко Л.А. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ  

И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

В КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ FCI (FACILITY CONDITION INDEX) 

Сегодня в учебных заведениях, как и в других гос-

ударственных организациях наблюдается тенденция к 

ухудшению эксплуатационного состояния зданий и 

сооружений. Отсутствие эффективного государствен-

ного финансирования приводит к физическому зносу 

объектов инфраструктуры, что, в свою очередь ока-

зывает большую угрозу качественном и безопасном 

предоставлении образовательных услуг населению. 

Именно для того, чтобы избежать непредвиденных 

ситуаций следует проводить постоянное обследова-

ние зданий и сооружений с целью получения объек-

тивных данных об их фактическом состоянии. 

В статье выявлены особенности оценки функцио-

нального состояния объектов и среднесрочных по-

требностей в капитальных расходах с использованием 

показателя FCI. Исследованы основные существую-

щие методы оценки недвижимого имущества в Укра-

ине и представлены квалификацию эксплуатационно-

го состояния объекта недвижимости. Охарактеризо-

ваны основные классы реинвестирования, которые 

уместны к пониманию стоимости фонда FCI. Подано 

ключевые показатели, используемые для измерения и 

оценки физического состояния объекта и проиллю-

стрировано процесс оценки объекта с помощью ин-

декса состояния объекта (FCI). Также построено мат-

рицу зависимости Индекса состояния объекта (FCI) 

Индексу зависимостей миссий (MDI). 

На сегодня в Украине существует методика 

оценки недвижимого имущества, предусмотрена 

Национальным стандартом №2 «Оценка недвижи-

мого имущества», однако для эффективного управ-

ления имуществом учебных заведений необходимо 

заимствовать международный опыт оценки функ-

ционального состояния объектов, среди которых 

можно выделить индекс состояния объекта (FCI ). 

Итак, рассмотрены особенности применения ин-

декса состояния объекта, как основного инструмента 

оценки состояния учебных заведений. И если эффек-

тивно использовать данный показатель, то это приве-

дет к тому, что функциональное состояние объектов 

высших учебных заведений можно будет оценивать с 

помощью инструментов очень легко, очень объективно 

и предусматривать их эффективное функционирование 

через своевременное и достаточное обеспечение мате-

риальными и финансовыми ресурсами. 

Ключевые слова: недвижимость, оценка иму-

щества, объекты инфраструктуры, учебные заведе-

ния, индекс состояния объекта, расширенный ин-

декс состояния объекта, прогнозируемый индекс 

состояния объекта. 

Иванов Ю.Б., Удовенко А.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ДЕЙСТВЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СФЕРЕ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

Дерегулирование экономики - важный инстру-

мент, который используется органами государ-

ственного управления для решения своих задач.  

Его влияние, на различные группы в обществе, мо-

жет быть как положительным, так и отрицатель-

ным. К последнему, можно отнести: недостаточное 

научное обоснование введения отдельного меро-

приятия или акта; «закрытость» обсуждения проек-

тов нормативно-правовых актов для социальных 

групп, на которых будет направлено дерегулирова-

ние; закрепление положений, приводящих к кор-

рупционным проявлениям и др. При этом на этапе 

разработки регулятивных норм и мер, в большин-

стве случаев, сложно полностью оценить возмож-

ные последствия от их введения.  

Результатом вышеописанных недостатков, являет-

ся принятие законодательства, которое не только со-

здает избыточные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности и 

граждан, но и не достигает целей своего принятия, то 

есть не обеспечивает решения социальных, экономи-

ческих и других проблем. Это обосновывает необхо-

димость оценки законодательства не только после его 

вступления в силу, но и на этапе принятия. 

Методический подход к оценке действенности 

мероприятий в сфере дерегулирования, представ-

лен в виде пошагового алгоритма, состоящего из 

четырёх этапов. Его основной целью, является 

определение последствий от введения конкретного 

мероприятия, оценка фактического влияния норма-

тивно-правового акта, который вступил в силу, 

сравнение прогнозируемого результата с получен-

ным и принятие решения об эффективности или 

неэффективности исследуемого НПА. Для прове-

дения оценки выбраны следующие методы: анализ 

доходов и затрат, оценка динамики позиций Укра-

ины в международных рейтингах и оценка рисков 

от внедрения мероприятия для каждой из групп 

субъектов (бизнес, потребители, государство). 

В результате, сделан вывод, что использование 

методического подхода к оценке мероприятий с 

позиции дерегулирования, позволит аргументиро-

вать, насколько действенным является принятый 

нормативно-правовой акт, а также, выбрать лучший 

вариант для решения существующих проблем.  

Ключевые слова: оценка регулирующего воз-

действия, дерегулирование, нормативно-правовые 

акты, действенность, механизм. 

 

Кубатко А.В. 

РЕСУРСНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ВСЛЕДСТВИЕ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ФЛУКТУАЦИЙ 

Энергоемкость в независимой Украине, согласно 

официальным данным, достигла своего максимума в 

1997 году. В течение последующих лет наблюдалась 
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тенденция постепенного снижения энергоемкости ВВП 

с последующей ее стабилизацией. Несмотря на поло-

жительную динамику показателя, текущая энергоем-

кость отечественной продукции в 3-4 раза превышает 

аналогичные показатели развитых стран (Великобри-

тании, Германии, Франции, Японии и др.). Подобное 

сравнение дает представление о наличии значительно-

го потенциала ресурсосбережения. По результатам 

исследования энергоэффективности Украины, опреде-

лено, что повышение энергоэффективности нацио-

нального производства до среднеевропейского уровня 

в секторах сельского хозяйства, промышленности, жи-

лищно-коммунальном секторе и сфере услуг позволи-

ло бы сэкономить 31,9млн. тонн нефтяного эквивален-

та. Импорт природного газа в 2008-2012 гг. в среднем 

составлял 38 млн. тонн нефтяного эквивалента. 

Низкая скорость изменения структуры потребле-

ния энергоресурсов в Украине объясняется сложно-

стью технологических процессов перехода на другие 

альтернативные источники энергии. В краткосрочной 

перспективе предприятия национальной экономики 

для противодействия ресурсным флуктуациям ис-

пользуют свойства заменимости самых природных 

ресурсов между собой. В долгосрочной перспективе 

предприятия могут выбирать стратегию межвидовой 

ресурсной взаимозаменяемости (энергия, труд, капи-

тал, информация), которая в свою очередь ограничи-

вается значительным количеством факторов. Среди 

ограничивающих факторов влияющих на степень 

взаимозаменяемости между разного рода производ-

ственными ресурсами выделяют: термодинамические 

ограничения взаимозаменяемости, комплементарные 

ограничения взаимозаменяемости, макроэкономиче-

ские ограничения взаимозаменяемости. Автором 

предложено рикошетные ограничения взаимозаменя-

емости, намечены направления изменений в структу-

ре потребления природных ресурсов предприятиями 

национальной экономики вследствие эколого-

экономических флуктуаций. Достичь идеальной вза-

имозаменяемости между ресурсами невозможно, и 

поэтому, нужно рационально использовать имеющие-

ся как возобновимые так и не возобновимые при-

родные ресурсы. 

Ключевые слова: природные ресурсы, нацио-

нальная экономика, взаимозаменяемость ресурсов, 

динамическое равновесие, эколого-экономические 

флуктуации. 

 

Лизанец М.В. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ  

В статье исследованы теоретико-методические 

подходы к обоснованию роли трансграничного со-

трудничества регионов. Разработаны концептуаль-

ные подходы к формированию трансграничного 

региона между приграничными регионами Украи-

ной и Европейского Союза в контексте развития 

трансграничного сотрудничества. В научной работе 

исследуются проблемы и перспективы развития 

трансграничного сотрудничества Украины в двух 

направлениях развития – в контексте европейской 

интеграции и в контексте стратегического про-

граммирования трансграничного региона. Транс-

граничное сотрудничество  между соседними стра-

нами на региональном уровне становится наиболее 

важным элементом европейской региональной по-

литики. Также, развитие  трансграничного сотруд-

ничества между приграничными регионами жиз-

ненно важно для приграничных территорий Украи-

ны и их соседей первого порядка.  

В статье важная составляющая трансграничного 

сотрудничества фокусирована на вопросах украин-

ско-словацкого и украинско-венгерского стратегиче-

ского планирования развития трансграничного со-

трудничества. Проведен анализ роли стратегического 

программирования в социально-экономическом раз-

витии приграничного региона Украины – Закарпат-

ской области. Рассмотрены пути развития трансгра-

ничного сотрудничества в современных условиях.  

Рассмотрена  точка  зрения  отечественных  учёных. 

Реализация стратегического программирования со-

здает основу для укрепления трансграничных связей, 

определения возможностей сотрудничества и разработ-

ки предложений относительно новых форм сотрудниче-

ства. Главные результаты, например, в украинско-

венгерском отношении, следующие: создание базы зна-

ний, развитие предпринимательских практических ос-

нов и знаний, составление учебных программ, брошюр и 

определение широкого спектра предпринимательских 

возможностей. Проведение анализа наилучшей практи-

ки, организация семинаров для предпринимателей мало-

го и среднего бизнеса с целью развития инновационных 

предприятий; определение туристических возможно-

стей: разработка туристического пакета программ путем 

формирования водного маршрута по Тисе, инвентариза-

ции архитектурных и других предметов наследия; раз-

работка технической документации, образование систе-

мы мониторинга и институционного сотрудничества с 

целью развития инфраструктуры региона. Определение 

логистических ресурсов региона, образование трансгра-

ничного логистического кластера; 

- организация программ в области культуры и 

сохранение традиций в приграничном регионе, со-

здание рамок и форм сотрудничества между людь-

ми; ознакомление регионов с региональной поли-

тикой и трансграничным сотрудничеством Евро-

пейского Союза. Автор концептуально обосновы-

вает понятие программирование согласно европей-

ских стандартов. Определены принципы стратеги-

ческого программирования. Определено место 

трансграничного сотрудничества в системе межре-

гионального развития Украины.  

Ключевые слова: Украина, Закарпатье, Вен-

грия, Словакия, трансграничное сотрудничество, 

трансграничный регион. 

 

Малышко Ю.М. 

ОЦЕНКА ДЕРЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА  

В РЕГИСТРАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ НАГРУЗКУ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В условиях дерегулирования малого предпри-

нимательства одной из важных задач является при-

нятие такого законодательства, которое бы созда-
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вало надлежащий бизнес-климат для малого пред-

принимательства, обеспечивало возможность его 

экономического развития. Высокий уровень адми-

нистративной нагрузки, который возник в резуль-

тате принятия необоснованного законодательства, 

создает препятствия развитию малого предприни-

мательства уже на этапе его создания. Это обосно-

вывает необходимость адекватной оценки законо-

дательства еще на этапе его принятия с целью ар-

гументации целесообразности или нецелесообраз-

ности введения регуляторного акта. 

В статье рассмотрено на примере применение 

методики оценки результативности норм проектов 

нормативно-правовых актов с позиции дерегулиро-

вания малого предпринимательства. Отличием ука-

занной методики от существующих в сфере нечет-

ких множеств является расчет принадлежности не-

четкого числа (а не точно определенного) ранее 

заданным интервалам. А также расчет именно ве-

роятности принадлежности (а не принадлежности) 

нечеткого числа нечеткому множеству, что позво-

ляет избежать неоднозначности, которая возникает 

при свертке частных критериев в некий глобальный 

показатель качества, экстремум которого определя-

ет точку оптимума (при этом отпадает необходи-

мость в определении значимости каждого из пока-

зателей). 

С целью оценки результативности норм проек-

тов нормативно-правовых актов с позиции дерегу-

лирования малого предпринимательства в статье: 

построено нечеткие множества принадлежности 

параметров времени, стоимости проведения реги-

страции субъектов хозяйствования и коррупции 

состояниям, характеризующих снижение / повыше-

ние административной нагрузки на малое предпри-

нимательство. Рассчитаны вероятности принад-

лежности этих параметров заданным состояниям и 

обоснованно какой нормативно-правовой акт явля-

ется результативным с точки зрения его дерегуля-

торной влияния на административную нагрузку на 

малое предпринимательство. 

В результате сделан вывод, что использование 

методики оценки результативности норм проектов 

НПА с позиции дерегулирования позволит не толь-

ко аргументировать целесообразность или нецеле-

сообразность введения регуляторного акта, но и 

выбрать лучший вариант по решению определен-

ной проблемы в области дерегулирования малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: нечеткое множество, при-

надлежность, вероятность, малое предпринима-

тельство, административная нагрузка. 

 

Писаревская А.И. 

ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА 

Развитие экономики Украины невозможно без 

эффективного процесса управления трудовым по-

тенциалом как важнейшим фактором производства. 

При этом следует уделять надлежащее внимание 

именно формированию трудового потенциала, по-

скольку оно непосредственно влияет на эффектив-

ность хозяйственной деятельности предприятий. 

Процесс формирования трудового потенциала 

непосредственно связан с состоянием рынка труда 

и требует определения его оптимальных подходов 

и инструментов. 

Влияние рынка труда на формирование трудо-

вого потенциала обусловило необходимость анали-

за современных тенденций рынка труда Украины, 

который показал его негативное влияние на форми-

рование трудового потенциала, а именно: сложная 

демографическая ситуация, низкий уровень жизни 

населения, сокращения численности занятых и 

уровня экономической активности населения, по-

вышения уровня безработицы, низкий уровень 

оплаты труда, несоответствие образования и рынка 

труда, и тому подобное. Проанализирована эффек-

тивность использования трудового потенциала, 

которая зависит от таких показателей, как ВВП и 

численность занятых.  

Это позволило определить основные направле-

ния формирования трудового потенциала: обеспе-

чение условий эффективного функционирования 

рынка труда, роста оплаты труда, создания условий 

для роста производства и обеспечения интересов 

работодателей и работников; повышение качества 

рабочей силы через осуществление инвестиций в 

образование работников; создания и развития си-

стемы сопровождения профессиональной карьеры 

работников; содействие формированию рынка гиб-

ких персонифицированных образовательных услуг; 

реализации политики непрерывного развития тру-

дового потенциала; повышение уровня профессио-

нальной гибкости и мобильности. 

Процесс формирования трудового потенциалом 

следует регулировать на трех уровнях: государствен-

ном, региональном и на уровне предприятия. Чтобы 

этот процесс был эффективным, необходима макси-

мальная согласованность действий на всех уровнях. На 

государственном уровне целесообразно уделить вни-

мание нормативно-правовому обеспечению; поддерж-

ке развития регионов включая развитие научно-

технического потенциала; усовершенствованию демо-

графической, социальной политики; повышению обра-

зовательного уровня населения и уровня доходов насе-

ления путем усиления трансформации экономики; со-

действию интеграции Украины в международный ры-

нок труда с помощью межгосударственного обмена 

трудовым потенциалом; выделению средств на содей-

ствие развитию трудового потенциала. На региональ-

ном уровне после составления программы занятости, 

анализа состояния рынка труда с учетом соотношения 

спроса и предложения и специфики региона проводит-

ся активные мероприятия по формированию и разви-

тию трудового потенциала. На уровне предприятия 

проводится активная кадровая политика, которая 

включает планирование, набор, отбор и адаптацию 

персонала. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовой по-

тенциал; формирование трудового потенциала; за-

нятость; безработица; экономически активное насе-

ление; оплата труда; элементы рынка труда; конъ-

юнктура рынка труда; инфраструктура рынка тру-

да; конкуренция на рынке труда. 
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Сментына Н.В. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ 

В работе исследуется проблема формирования 

единого методологического подхода к разработке 

стратегий социально-экономического развития ад-

министративно-территориальных единиц государ-

ства. Предложено определение категории стратеги-

ческое планирование на мезоуровне. Отмечается 

отличие стратегического планирования социально-

экономического развития административно-

территориальных единиц государства от стратеги-

ческого пространственного планирования. 

Сконцентрировано внимание на нормативно-

правовом обеспечении стратегического планирова-

ния в Украине, отмечено его несовершенство ввиду 

отсутствия закона, определяющего правовые, эко-

номические и организационные основы формиро-

вания целостной системы стратегического плани-

рования в государстве, а также ввиду смещения 

акцента к региональной доминанте. 

Исследуется отечественная практика разработки 

стратегий на мезоуровне, в процессе чего отмечается 

факт зарождения основы для изменения идеи планиро-

вания по принципу «снизу-вверх. Предлагается ком-

плексный подход к организации процесса стратегиче-

ского планирования на мезоуровне с учетом охвата 

различных уровней административно-

территориального устройства государства стратегиче-

ским планированием и согласованности стратегий. 

Предложено совершенствовать систему стратеги-

ческого планирования в Украине, в том числе путем 

признания, во-первых, фундаментальных принципов 

стратегического планирования, позволяющих сориен-

тироваться на современные вызовы глобализационного 

мира, во-вторых, общепринятых европейских принци-

пов, заложенных в Европейской хартии местного са-

моуправления. Предлагается единая структура страте-

гий, с позиции целесообразности упрощения усилий 

потенциальных инвесторов относительно поиска пер-

спективных мест вложения капитала. Отмечается 

необходимость определения единого перечня показа-

телей – целевых индикаторов мониторинга и оценки 

уровня социально-экономического развития мезоси-

стем. 

Ключевые слова: стратегическое планирова-

ние, мезоуровень, принципы планирования, страте-

гия, мониторинг, индикаторы успеха. 

 

Солодаренко М.А. 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Работа посвящена исследованию зарубежного 

опыта развития государственно-частного партнер-

ства, выявлению особенностей его формирования и 

распространения в ведущих странах мира. 

Автором доказано, что механизм государствен-

но-частного партнерства активно используется в 

зарубежной практике, а следовательно исследова-

ния мирового опыта в этой сфере с целью изучения 

иностранных механизмов, инструментов, принци-

пов построения государственно-частного партнер-

ства и путей его дальнейшего использования в 

Украине является актуальной проблемой. 

В статье приведена классификация стран в зави-

симости от интенсивности внедрения механизма 

государственно-частного партнерства. Показано, 

что такая форма взаимодействия государства и 

бизнеса возникла еще в древние времена и успешно 

развивается по сей день. 

В статье показано количество сделок в разрезе 

отдельных европейских стран, их финансовое 

обеспечение и распределение проектов ГЧП по 

сферам применения. 

На основе исследования мирового опыта разви-

тия государственно-частного партнерства опреде-

лены особенности формирования, внедрения и реа-

лизации этого механизма в европейских странах: 

Великобритании, Франции, Германии, Испании, 

Италии. Прослежены эволюционные изменения в 

осуществлении государственных функций и по-

строении системы партнерских отношений с част-

ным сектором. Доказано, что стремительное разви-

тие государственно-частного партнерства в иссле-

дуемых странах было обеспечено после создания 

специальных государственных учреждений и ин-

ститутов для осуществления консультаций, эконо-

мической экспертизы и общего сотрудничества 

государства и бизнеса. Отмечено, что проекты, ос-

нованные на принципах государственно-частного 

партнерства активно формируются и развиваются 

во всем мире, то есть зарубежные страны накопили 

достаточный опыт в этой сфере. При этом, каждая 

страна использует свои инструменты распростра-

нения и развития государственно-частного парт-

нерства, а следовательно, темпы реализаций проек-

тов ГЧП в каждой стране разные. 

Определены приоритетные формы и сферы 

применения государственно-частного партнерства 

в исследуемых странах. Выявлены основные пре-

пятствия на пути развития взаимоотношений госу-

дарственного и частного партнеров. 

Сделан вывод, что для более стремительного 

развития государственно-частного партнерства в 

Украине необходимо учитывать зарубежный опыт 

развития этой сферы. 

Ключевые слова: государственно-частное 

партнерство, механизм, мировой опыт, развитие, 

частный партнер, государство. 

 

Труш И.Е. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрены возможности для роста и развития 

экономики Украины, учитывая опыт многих стран 

мира, что свидетельствует об эффективном сочета-

нии различных инструментов государственного 

регулирования денежно-кредитной сферы и позво-

ляет решить проблему временной нехватки лик-

видности финансовых посредников, предотвратить 

ее перерастание в кризис платежеспособности. 

Применены различные подходы к определению 

понятия «денежно-кредитная политика». Наиболее 
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полным и точным определением денежно-

кредитной политики является ее трактовка как 

комплекса взаимосвязанных, направленных на до-

стижение конкретных целей мероприятий по регу-

лированию денежного рынка, которые проводит 

государство через свой центральный банк. Ключе-

вые цели денежно-кредитной политики: ценовая 

стабильность, стабильность обменного курса, рост 

национального производства, сбалансирование 

платежного баланса, обеспечение занятости, рост 

благосостояния населения. 

Стабильный рост на основании расширенного 

воспроизводства требует активизации кредитной 

деятельности банков, наращивания ресурсов, а 

также усовершенствования структуры банков и 

привлечения различных видов депозитов. Учиты-

вая кредитный характер современного рыночного 

хозяйства и особенности рыночной экономики, 

необходимо шире использовать потенциал кредита, 

кредитные технологии для оживления и поддержки 

современного экономического роста. 

В общем, кредитная система, реализуя кредитные 

отношения, обеспечивает завершающее перераспреде-

ление национального дохода и ВВП. Она способствует 

адекватному распределению ресурсов между отрасля-

ми, между производственной и непроизводственной 

сферами, а также между предприятиями. Это, в свою 

очередь, вызывает структурные изменения в экономике 

и выравнивание различных норм прибыли со средним 

его значением. 

Обосновано, что эффективное развитие кредит-

ной системы является весомым фактором долго-

срочного экономического роста. Поэтому, в Укра-

ине необходимо провести ряд мероприятий, 

направленных на улучшение качества реализации 

функций кредитной системы и укрепления ее сти-

мулятивного воздействия. Чтобы выработать эф-

фективную стратегию денежно-кредитной полити-

ки, следует прежде всего адекватно оценить состо-

яние экономики; развитость банковской системы и 

фондового рынка; институциональное обеспечение 

монетарной политики; развитость инструментов 

монетарной политики; характер взаимозависимости 

макроэкономических и монетарных показателей. 

Ключевые слова: денежно-кредитный меха-

низм, денежно-кредитная политика, государствен-

ное регулирование, национальная экономика, кре-

дитная система, экономический рост. 

 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Адам В.І. Калинич В.Е. 

МОДАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИОНА,  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье конкурентоспособность рассмотрена 

как стратегическая категория. Модальность пред-

ложено охарактеризовать как системную составля-

ющую управления конкурентоспособностью, от-

ветственную за способ оценки конкурентоспособ-

ности и принятия управленческих решениях. Мо-

дальность конкурентоспособности основана на по-

тенциальных вариантах поведения экономической 

системы в будущем. Модальность представлена как 

составная часть субъективной характеристики кон-

курентоспособности. Объективный компонент кон-

курентоспособности представляет собой характе-

ристику физического состояния базиса экономиче-

ской системы. Субъективная составляющая конку-

рентоспособности базируется на модальности 

управления как способа, пути, подхода избранное 

управляющей системой в процессе оценки конку-

рентоспособности и выбора путей ее усиления. 

Выделенные такие виды модальности конкурен-

тоспособности как дебитивная, потенциальная, ги-

потетическая, императивная, интенциональная и 

оптативная. Элементами системы управления кон-

курентоспособностью на основе модальности вы-

делены следующие. В качестве объекта управления 

выделено потенциал экономической лица, которо-

му служит основой дальнейшего развития и полу-

чения конкурентных преимуществ. Стратегия фор-

мирования конкурентных преимуществ представ-

ляет собой совокупность императивов, на которых 

базируется стратегический анализ и стратегическое 

планирование, определяется политика предприя-

тия, региона или страны по формированию внут-

ренней среды и взаимодействия с внешним окру-

жением. Организационный фрейминга экономиче-

ской системы включает широкий круг вопросов, 

среди которых коммуникационная подсистема, вы-

бор формы организации (иерархической или адап-

тивной), целесообразность определенного уровня 

диверсификации деятельности экономического 

субъекта. Конкурентоспособность будет иллюзор-

ной при применении бюрократического типа 

управления. Тактика представляет собой той или 

иной способ реализации стратегии в определенных 

условиях времени и пространства. Управляющая 

подсистема. Подсистема контроллинга.  

Каждому элементу системы присуща определенная 

модальность. При этом отмечено, что  модальности 

связаны между собой, а соответственно их влияние не 

ограничивается только одним элементом системы 

управления конкурентоспособностью. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, 

управление, система, модальность, субъективизм, 

элемент, связь, анализ. 

 

Бабец И. Г. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

КАК ФАКТОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

В статье проведена оценка энергетической без-

опасности регионов Украины по показателям: энер-

гоемкость валового регионального продукта (ВРП), 

кг условного топлива на 1 грн ВРП; доля домини-

рующего топливного ресурса в потреблении топ-

ливно-энергетических ресурсов. Высокие значения 

интегрального показателя энергетической безопас-
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ности выявлены в городах Киеве (0,788) и Севасто-

поле (0,788), где энергоемкость ВРП была 

наименьшей среди всех регионов и составила 0,022 

и 0,033 соответственно. Высокий уровень энерге-

тической безопасности наблюдается в Херсонской 

области (0,608) при низкой энергоемкости ВРП 

(0,048). На основании этого сделан вывод, что, не-

смотря на высокую долю доминирующего топлив-

ного ресурса в потреблении топливно-

энергетических ресурсов указанных регионов, вы-

сокий уровень энергетической безопасности обу-

словлен, прежде всего, низкой энергоемкостью 

ВРП. 

С целью выявления региональных диспропор-

ций во взаимосвязях энергетической безопасности 

и уровня высокотехнологичности промышленного 

производства проведен кластерный анализ регио-

нов Украины по показателям инвестиционно-

инновационной активности и энергетической без-

опасности. В результате исследования выделена 

группа регионов, в которых при высокой энергоем-

кости ВРП преобладает низко технологическое 

промышленное производство, а развитие высоко-

технологичных отраслей финансируется на низком 

уровне (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, 

Ивано-Франковская, Луганская, Харьковская обла-

сти). Высокотехнологичные инвестиции на совре-

менном этапе развития этих регионов осуществля-

ются в небольших объемах и не могут существенно 

повлиять на снижение энергоемкости ВРП. Это 

подтверждено результатами регрессионного анали-

за для Донецкой области за 2001-2013 гг., которые 

свидетельствуют об отсутствии статистически зна-

чимого влияния доли высокотехнологичных инве-

стиций в общем объеме инвестиций в основной 

капитал на энергоемкость ВРП. 

Для остальных групп областей Украины, при 

относительно низкой энергоемкости ВРП, 

наблюдаются достаточно высокие значения пока-

зателей инвестиционно-инновационной деятель-

ности в регионах, приближенных к центрам кла-

стеров, и низкие значения этих показателей - в 

регионах, которые удалены от центра соответ-

ствующего кластера. Это позволило сделать вы-

вод о взаимозависимости инвестиционно-

инновационной и энергетической деятельности в 

большинстве областей Украины. 

В статье доказана необходимость активных 

структурных преобразований в промышленности 

регионов, экономика которых основана на ресур-

соемких старопромышленных отраслях и являет-

ся энергозатратной. На основании результатов 

линейной регрессии для Донецкой области и па-

нельной регрессии для регионов Украины сделан 

вывод о неоднозначном влиянии доли инвести-

ций в высокотехнологичные отрасли промыш-

ленности на энергоемкость ВРП, что обусловле-

но неэффективным использованием этих инве-

стиций, низкой их реальной высокотехнологич-

ностью. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, 

энергоемкость ВРП, высокотехнологичные инве-

стиции, регіон. 

Беликова Н.В. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ 

Актуальность статьи определяется падением 

темпов социально-экономического развития 

страны и ее регионов на фоне изменений в стра-

тегических приоритетах развития. Проблемное 

поле теории и практики экономических реформ 

используется для обоснования стратегии рефор-

мирования; сроков и скорости отдельных меро-

приятий реформирования; планирования ресурс-

ного обеспечения реформ (в том числе оценка 

социальных издержек трансформации); прогноз 

результатов; оценки влияния реформ на долго-

срочное развитие страны.  

Целью статьи является исследование теорети-

ческих и методологических основ проведения 

реформ на основе идентификации модели эконо-

мики страны и ее регионов, а также выявления 

проблем в ее функционировании.  

Одним из ключевых аспектов процесса ре-

формирования в стране и ее регионах является 

определение момента, когда реформа должна 

быть начата. Этот момент начала реформ зависит 

от результатов диагностики проблем в функцио-

нировании модели экономики или ее отдельных 

компонент.  

Эволюция экономических моделей государ-

ственного регулирования находится в русле раз-

вития представлений о роли государства в обес-

печении устойчивого экономического развития. 

Большинство авторов определяют понятие "мо-

дель экономики" в рамках системного анализа 

экономической, социальной и политической ком-

понент. 

Исходя из этого, модель экономики можно 

определить как абстрактный инструмент для изу-

чения способа социально-экономического разви-

тия страны с учетом специфики ее экономики. 

Компонентами модели экономики являются: 

форма собственности, концентрация производ-

ства, уровень государственного регулирования, 

ориентация внешнеэкономической деятельности, 

уровень технологичности и инновационности 

производства, человеческий капитал, админи-

стративно-территориальное деление. 

Предложенный подход позволяет углубить 

теоретические и методологические основы ре-

формирования экономики страны и ее регионов 

путем идентификации объекта реформирования. 

Дальнейшие исследования  направленны на раз-

работку инструментов для диагностики проблем 

в функционировании модели экономики страны и 

ее отдельных компонент с целью определения 

стратегических направлений реформ и последо-

вательности мероприятий в рамках каждой ре-

формы. 

Ключевые слова: модель экономики, эконо-

мические реформы, социально-экономическое 

развитие, концепция, методология. 

 



Серія "Економіка". Випуск 2 (46) 

 

424 

Бойченко Э.Б. 

ДИАГНОСТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  СОЦИУМА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Воспроизводство производительных сил в кон-

тексте развития регионального социума состоит в 

восстановлении рабочей силы как главного ресурса 

экономики, которая является основным элементом 

производства. Объектом диагностики воспроизвод-

ства производительных сил в контексте развития 

регионального социума выступает процесс воспро-

изводства социальной жизни населения региона; 

предметом исследования являются составляющие 

социальной жизни населения региона, а именно: 

воспроизводства населения и трудовых ресурсов, 

общественного здоровья, образовательного уровня 

и условий культурного развития населения. Выбор 

методов диагностики целесообразно осуществлять 

для каждой составляющей воспроизводства соци-

альной жизни населения региона с учетом особен-

ностей условий формирования и существования. 

Результаты диагностики воспроизводства про-

изводительных сил в контексте развития регио-

нального социума позволяют определить причин-

но-следственные связи: между демографическими 

явлениями и процессами, общие и частные тенден-

ции и закономерности их развития с учетом нацио-

нальных традиций и социально-экономических 

особенностей региона (диагностика воспроизвод-

ства населения). Выделение таких тенденций и за-

кономерностей дает возможность распознать нега-

тивные (кризисные) явления и процессы, устано-

вить предпосылки их возникновения, определить и 

оценить отклонения от эталона (нормативных пока-

зателей, приемлемых для данной территории). Это, 

в свою очередь, позволяет выбирать наиболее эф-

фективные меры, способные в краткосрочной пер-

спективе переломить негативный тренд, а также 

закрепить и усилить позитивные процессы:  

между существующими демографическими 

процессами и современными тенденциями развития 

системы профессионального образования, эконо-

мики с учетом социально-экономических особен-

ностей региона и конъюнктуры регионального 

рынка труда (диагностики воспроизводства трудо-

вых ресурсов);  

между существующей образовательной систе-

мой и приобретением соответствующего образова-

тельного уровня населением (диагностики воспро-

изведения образовательного уровня);  

между существующей сетью учреждений куль-

туры и культурным развитием регионального соци-

ума, общие и частные тенденции и закономерности 

их развития с учетом национальных традиций и 

социально-экономических особенностей региона 

(диагностики условий воспроизводства культурно-

го развития населения);  

оценить состояние физического, духовного и 

социального благополучия населения региона, вы-

явить причины и закономерности его развития с 

учетом особенностей функционирования регио-

нальной системы здравоохранения, техногенной 

нагрузки территории, экономического и социально-

го развития региона (диагностика воспроизводства 

общественного здоровья). 

Ключевые слова: воспроизведение производи-

тельных сил, региональный социум, диагностика, 

объект диагностики, цель и задачи диагностики. 

 

Варцаба В.И. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

В УКРАИНЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Целью статьи является оценка существующего 

состояния использования концепций, технологий и 

инструментов регионального менеджмента 

управленческим корпусом отечественных 

социально-экономических систем регионального 

уровня. В статье проанализирован зарубежный и 

отечественный опыт по внедрению важнейших 

управленческих инновационных концепций в 

области управления жизнедеятельностью 

региональных сообществ и освещен результат 

исследования наиболее популярных в мировой 

бизнес-среде инструменті менеджмента среди 

которых: анализ инвестиционного портфеля 

(Investment Portfolio Analysis - IPA), планирование 

материальных ресурсов ( Materials Requirement 

Planning - MRP), модель бренд-менеджмента (brand 

management model - MBM), анализ денежных 

потоков (Cash-flow Analysis - CFA), учет расходов 

на деятельность (Activity-based Costing - ABC), 

целевые расходы (Target Costing - TC), капитальные 

расходы (Capital Budgeting - CB), общий 

менеджмент качества (Total Quality Management - 

TQM), стратегическое планирование (Strategic 

Planning - SP), точно в час (Just in Time - JIT). 

Обоснованно факт повышения эффективности 

управления в случае комплексного использования 

инновационных инструментов, которые 

рекомендуется подбирать исходя из конкретных 

управленческих целей, задач, ситуаций, в которых 

эти цели и задачи предполагается достигать. 

 Определено, что одним из самых ярких примеров 

комплексного использования современного 

менеджерского инструментария в Украине выступает 

технология стратегического управления социально-

экономическим развитием регионов Украины, что 

свидетельствует о необходимости и целесообразности 

использования в процессах стратегического 

управления экономическим развитием регионов 

Украины как уже известных концепций и 

инструментов менеджмента, так и обоснованного 

создания и внедрения в практическое управление 

инновационных отечественных разработок 

управленческих технологий и рекомендаций. Даны 

рекомендации по применению в процессе разработки и 

последующей реализации стратегий регионального 

развития существующий положительный мировой и 

европейский опыт в виде моделей, технологий, 

механизмов и инструментов управления. 

Определены недостатки в существующей 

практике регионального управления в Украине и в 

подходах к принятию управленческих решений на 
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региональном уровне, которые мешают внедрению 

мировых и отечественных инновационных 

управленческих технологий и механизмов в 

практическом использовании. Аналитически 

подтверждено, что в существующей практике 

регионального менеджмента в Украине отсутствует 

масштабное использование современных 

концепций и инструментов управления мирового 

уровня, что свидетельствует о необходимости 

создания и внедрения в практическое управление 

инновационных управленческих технологий и 

рекомендаций, которые базируются на 

гармонизации интересов, отношений и 

взаимодействия участников региональных рынков и 

достижения общих целей их деятельности. 

Ключевые слова: региональный менеджмент, 

инструменты управления, управленческие решения, 

развитие региона, управленческие инновации, 

современные концепции, стратегическое 

управление. 

 

Винар Н.В. 

УЧЕТ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИ-

ТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

КАРПАТСКОГО РЕГИОНА 

В статье обоснована важность сохранения под-

линности, неповторимости и экологической без-

опасности туристическо-рекреационной террито-

рий Карпатского региона при условии динамиче-

ского развития туристической отрасли. Освещено 

влияние туризма на социально-экономическое раз-

витие территории на принципах устойчивости. 

Указано влияние и важность роли органов испол-

нительной власти в регулировании устойчивого 

развития туристическо-рекреационных территорий 

Карпатского региона путем расширения прав и 

возможностей для общин, созданием агентств раз-

вития туризма, поддержки неправительственных 

организаций и частного сектора. Отмечена важ-

ность межтерриториального сотрудничества в этом 

процессе на основе нормативно-договорного обес-

печения, включая международные соглашения, ре-

гулирующие сохранение культурного наследия, 

экологической безопасности и устойчивого разви-

тия. Рассмотрены условия соблюдения Рамочной 

Конвенции об охране и устойчивом развитии Кар-

пат. Обнаружена одна из основных проблем в ис-

пользовании природных ресурсов туристическо-

рекреационных территорий Карпатского региона, а 

именно неконтролируемость в их использовании и 

отсутствие их объективной оценки. Предложен ряд 

критериев оценки и отбора объектов, которые 

должны учитываться при детальном мониторинге и 

исследовании туристско-рекреационных террито-

рий с соблюдением ограничений туристических 

потоков Карпатского региона. Предложено не-

сколько механизмов, благодаря которым есть воз-

можность достижения равновесия между сохране-

нием природной среды и развитием туристической 

отрасли. Разработаны меры, реализация которых 

может привести к улучшению условий труда и 

уменьшению количества увольнений работников 

занятых в туристическо-рекреационной сфере. С 

целью соблюдения устойчивости и сохранения 

культурного наследия предложен переход от клас-

сического туризма к альтернативному, а именно к: 

экотуризму, зеленому туризму, квалифицирован-

ному туризму (велотуризму, пешему туризму, кон-

ному туризму). Наработанные рекомендации поз-

волят обеспечить экологическую, социальную и 

экономико-финансовую эффективность управления 

туристско-рекреационными территориями Карпат-

ского региона. 

Ключевые слова: туристско-рекреационная 

территория, Карпатский регион, устойчивое разви-

тие, критерии устойчивого развития, экологическая 

безопасность, мониторинг обеспечения экологиче-

ской безопасности, аутентичность туристско-

рекреационной территории. 

 

Зелич В.В.  

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА  

С ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

УКРАИНЫ И ЗАКАРПАТЬЯ ПО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ 

Важным фактором развития современного меж-

дународного бизнеса является трансграничное со-

трудничество как современная форма международ-

ного сотрудничества регионов, влияет на процессы 

регионализации и глобализации Украины в целом. 

Расширение географических границ действия, 

форм и сфер влияния трансграничного сотрудниче-

ства, обусловливают его ведущую роль в привлече-

нии приграничных регионов к интеграционным 

процессам. 

Одной из главных форм осуществления между-

народных экономических отношений является 

внешняя торговля, которая реализуется через осо-

бую ее форму - трансграничное сотрудничество. В 

современных условиях интергации Украины в ми-

ровое сообщество, существенним есть влияние та-

ких факторов как, политическим, экономическим, 

социальным, идеологическим. Что в свою очередь, 

влияет на выбор партнеров в транскодонному со-

трудничестве государств, на объем осуществления 

экспортно-импортных операций. 

Цель статьи: определение основных тенденции 

в развитии внешней торговли Закарпатья с транс-

граничными партнерами. Проанализировать меж-

дународных трансграничных партнеров Закарпатья 

в экспортно - импортных операциях, и сформиро-

ваны основные приоритетные направления разви-

тия их дальнейших отношений. Обоснованы пути 

повышения эффективности сотрудничества в тор-

говой сфере с трансграничными партнерами Закар-

патья. 

Актуальным является вопрос международного 

партнёрства регионов, и структурный анализ экс-

порта из украинских областей. Для Украины 2014 

стал переломный в выборе стратегических парт-

нерских отношений и геополитического направле-

ния страны. Одним из факторов, которые влияли на 

такие показатели вступления в силу автономных 

преференций ЕС, в связи с чем украинский экспорт 
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изменил свою направленность в сторону Европы. В 

рамках трехстороннего соглашения договоренности 

между Украиной, ЕС и Россией, Евросоюз сохра-

нил для Украины односторонние преференции в 

торговле со странами ЕС до конца 2015. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, товарная 

позиция, внешнеторговые приоритеты, промыш-

ленные товары, трансграничное сотрудничество, 

внешняя торговля, трансграничная торговля, транс-

граничное воздействие, торговые партнеры. 

 

Иванова О.Ю. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К МОДЕЛИРОВАНИЮ СЦЕНАРИЕВ  

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ  

РЕСУРСОВ 

Статья посвящена обоснованию теоретико-

методического обеспечения моделирования сцена-

риев децентрализации финансовых ресурсов. Про-

блемы социально-экономического развития регио-

нов возникают под влиянием ряда факторов, в том 

числе из-за финансовой зависимости регионов от 

центра. В современных условиях Украина нуждает-

ся в устойчивом, сбалансированном развитии на 

основе формирования региональных систем, кото-

рые способны к саморазвитию. 

Одним из важных направлений регионального 

развития, в том числе на уровне налогово-

бюджетных отношений, является проведение меро-

приятий по децентрализации. Актуальной задачей 

регионального развития является решение вопросов 

децентрализации и предоставление органам мест-

ного самоуправления прав и ответственности в 

распоряжении местными средствами. 

Целью данной статьи является разработка мето-

дического обеспечения обоснования децентрализа-

ции финансовых ресурсов с учетом критериев их 

эффективности. 

Разработан методический подход к моделирова-

нию сценариев децентрализации финансовых ре-

сурсов, который состоит из пяти взаимосвязанных 

последовательных этапов: постановка цели; по-

строение модели децентрализации финансовых 

ресурсов; определение влияния факторов на фор-

мирование финансовой самодостаточности регио-

нального развития; определение сценариев децен-

трализации финансовых ресурсов; учет  потенци-

альных рисков; формирование критериев эффек-

тивности децентрализации финансовых ресурсов и 

проверка сценариев на соответствие им; моделиро-

вание сценариев; выбор наиболее рационального 

сценария в соответствии  с экономической, соци-

альной и организационной эффективностью. 

Выделены факторы формирования финансовой 

самодостаточности регионального развития: 

направленность государственной региональной 

политики, налоговый, бюджетный, ресурсный по-

тенциал региона, объем налоговых поступлений, 

отношение между властью и бизнесом в регионе, 

структура экономики региона и т.д. 

Предложены критерии эффективности децен-

трализации финансовых ресурсов: снижение коэф-

фициента бюджетной зависимости, увеличение 

уровня сбалансированности бюджета региона, уве-

личение налоговых поступлений в местные бюдже-

ты, увеличение доли местных и закрепленных 

налогов, положительные социальные эффекты, 

снижение потерь бюджетных средств, уменьшение 

коррупционных рисков и т.д. 

Дальнейшие научные исследования по этой 

проблеме лежат в области разработки концепции 

реформирования налогово-бюджетных отношений 

«центр-регион». 

Ключевые слова: децентрализация, финансо-

вая самодостаточность региона, методический под-

ход, факторы, критерии эффективности 

 

Пойда-Носик Н.Н., Грабар М.В. 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА 

Туристско-рекреационная специализация реги-

она играет очень важную роль для успешного реги-

онального развития. Все территории независимо от 

количества их природных туристических ресурсов 

могут иметь туристическую ценность, которая бу-

дет проявляться в зависимости от выбранной тури-

стической специализации. Поэтому актуальными 

являются исследования специализации туристиче-

ских территорий. 

Туристско-рекреационная специализация реги-

она это развитие таких видов туризма, которые 

способствуют эффективному экономико-

экологическому использованию ресурсной базы.  

Закарпатье имеет разнообразные туристические 

ресурсы: 1) природные: климат, рельеф, реки, ми-

неральные источники, леса, флора и фауна, пеще-

ры, природно-заповедный фонд (биосферный запо-

ведник, заказники, национальные природные пар-

ки, заповедные урочища); 2) историко-культурные: 

деревянные церкви, исторические парки-

памятники, музеи, замки, дворцы, памятники исто-

рии. Закарпатье имеет благоприятные условия для 

развития следующих направлений туризма и рекре-

ации: культурно-познавательного, лечебно-

оздоровительного, сельского, экологического, со-

бытийного, спортивного. 

В общем, выделив перспективные виды туризма 

для Закарпатья определим специализацию некото-

рых его районов. 

Мукачевский район обладает мощным турист-

ско-рекреационным потенциалом, многообразием 

историко-культурных памятников и интересными 

фестивалями. Поэтому в районе необходимо разви-

вать культурно-познавательный, лечебно-

оздоровительный и событийный  туризм. На сего-

дняшний день на территории района насчитывается 

39 туристических комплексов. 

Туристов на территории Раховщины привлека-

ют:  самая высокая горная вершина Украины – гора 

Говерла; Закарпатский туристический путь; гео-

графический центр Европы; уникальные системы 

Карпатского биосферного заповедника, многонаци-

ональные культурные достояния населения, раз-

личные праздники и фестивали. Указанные предпо-

сылки позволяют развивать на территории района 

лечебно-оздоровительный, сельский, экологиче-
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ский, спортивный (горнолыжный, пешеходный, 

велосипедный, рафтинг, каякинг, альпинизм и спе-

леотуризм) и событийный туризм. 

В Свалявском районе находится много мине-

ральных вод, уникальных по своему составу и ле-

чебным свойствам, поэтому развитие лечебно-

оздоровительного туризма является наиболее прио-

ритетным. На базе минеральных вод работают из-

вестные санаторно-курортные здравницы. 

Итак, каждый район Закарпатской дестинации, 

основываясь на ресурсной базе, имеет свою специ-

ализацию в туристско-рекреационной сфере, даль-

нейшее развитие которой требует формирования 

эффективного механизма управления. 

Ключевые слова: туристско-рекреационная спе-

циализация, виды туризма, туристические ресурсы, 

район. 

 

Шевчук Я.В., Губани Г.Г., Чобаль Л.Ю. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

В статье исследованы социально-экономические 

аспекты развития производства инновационных 

транспортных средств. Проанализированы пре-

имущества, которые человечество получит с массо-

вым производством и внедрением инновационных 

транспортных средств. Построено структуру про-

даж производителей электромобилей в Украине. 

Осуществлен анализ самых популярных инноваци-

онных транспортных средств и раскрыто их основ-

ные технические характеристики. Прослежено 

спрос на современные инновационные транспорт-

ные средства. Показано динамику продаж электро-

мобилей за последние годы в Украине и Европе. 

Доказано, какие основные факторы тормозят разви-

тие и негативно влияют на внедрение в производ-

ство инновационных транспортных средств. 

Ключевые слова: автотранспорт, автотранс-

портная инфраструктура, гибридный автомобиль, 

электровелосипед, электроскутер, электромото-

цикл, электромобиль, инновации, инновационный 

транспортное средство. 

 

4. ЭКОНОМИКА  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ 
 

Балджи М.Д. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Рассмотрены положения методологии сценарного 

прогнозирования и определены основные процедуры 

этого подхода для ориентации на цели прогнозирова-

ния. Обоснованы положительные стороны метода 

сценариев и определены его преимущества для про-

ведения прогнозных исследований. Выяснены преро-

гативы разработки прогнозов функционирования 

украинских предприятий пищевой промышленности. 

Проведен анализ научных работ отечественных и 

зарубежных ученых по рассмотрению использования 

сценарного подхода для построения прогнозов дея-

тельности предприятий. Обоснована значимость по-

ставленной цели исследования и определены основ-

ные задачи для ее решения. Изложены концептуаль-

ные положения сценарного подхода к прогнозам 

функционирования предприятий, основанные на 

принципах системного подхода и оценке влияния 

факторов неопределенности рыночной среды на ре-

зультаты производственной деятельности. Рассмотре-

ны факторы неопределенности, отражающие внешние 

и часть внутренних рисков, которые необходимо оце-

нивать и учитывать в процессе построения прогнозов 

деятельности предприятий в условиях рыночной эко-

номики. Выделены ключевые направления развития 

отечественных предприятий и построены различные 

варианты их динамики. Проанализирована деятель-

ность украинских предприятий пищевой промыш-

ленности. Доказаны последствия реализации функци-

онирования предприятий по различным видам сцена-

риев и определены их хозяйственные риски. Рассмот-

рены деревья целей развития предприятий в целях 

управления дальнейшими разработками и определе-

ния перспективной стратегии. Выявлено, что одним 

из самых удобных способов построения прогнозов и 

выбора сценариев можно считать метод моделирова-

ния. В таких случаях вопрос сравнения сценариев 

решается при использовании единой модели для 

оценки каждого из сценариев. Проведен экономико-

статистический анализ деятельности предприятий 

пищевой промышленности с использованием метода 

сценариев и выявлены ключевые факторы, которые 

оказывают существенное влияние на повышение кон-

курентоспособности. Разработано несколько видов 

прогнозных решений для выбранных предприятий, 

что позволяет определить их перспективные направ-

ления функционирования. Сделаны выводы о пер-

спективах использования сценарного подхода для 

проведения прогнозных исследований на отечествен-

ных предприятиях пищевой промышленности, что 

позволит принимать решения в условиях неполной и 

неточной информации о макроэкономической среде, 

характер поведения которой трудно определить с по-

мощью сложной математической обработки. 

Ключевые слова: сценарный подход, прогно-

зирования, предприятия, пищевая промышлен-

ность, хозяйственные риски, дерево целей, модели-

рования. 

 

Валькова Н.В. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИЙНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В связи с развитием информационной экономики 

возникает необходимость оценки информационных 

конкурентных преимуществ предприятий, с целью 

повышения эффективности управления ними. Нере-

шенной частью проблемы является исследование ин-

формационного конкурентного преимущества пред-

приятия в Интернет-среде и его влияния на формиро-

вание конкурентоспособности предприятия. 

В статье проведён ретроспективный анализ 

научно-методических подходов к формированию 

конкурентных преимуществ предприятий. Проана-
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лизирована классификация методов оценки конку-

рентоспособности и конкурентных преимуществ 

предприятий, определены основные преимущества 

с учетом особенностей действующих условий ин-

формационной экономики. 

Исследовано влияние источников информации, 

которые используются в процессе анализа конкурен-

тоспособности предприятия, определены их характе-

ристики и недостатки. По результатам исследований 

обоснована необходимость и перспективы использо-

вания информационной составляющей для оценки и 

формирования конкурентных преимуществ предпри-

ятий, а также направления её использования.  

Для проведения анализа конкурентоспособно-

сти и конкурентных преимуществ предприятия ис-

пользуются различные источники информации. 

Некоторые методы анализа используют информа-

цию финансовой и статистической отчетности 

предприятий, другие основываются на оценках 

экспертов, третья группа использует информацию, 

которую получают при помощи мониторинга ры-

ночной ситуации, и четвертая группа методов, ко-

торые используют информацию, собранную анке-

тированием. Мы  предлагаем для использования 

для проведения анализа конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ наряду с классически-

ми источниками использовать информацию из сети 

Интернет. Особенно это касается анализа инфор-

мационного конкурентного преимущества пред-

приятия, значение которого недооценено в услови-

ях развития электронного бизнеса и информацион-

ной экономики. 

На основе мониторинга информации для опре-

деления информационных конкурентных преиму-

ществ в электронной среде, предприятия одновре-

менно могут осуществить SWOT анализ конку-

рентных преимуществ и определить ключевые фак-

торы успеха в условиях электронной бизнес-среды, 

воспользоваться методом бенчмаркинга для улуч-

шения собственных конкурентных позиций. Анализ 

конкурентных преимуществ внешних е-ресурсов, 

необходим для выбора партнеров с целью даль-

нейшего сотрудничества, анализ собственного ре-

сурса, необходим для управления его информаци-

онными конкурентными преимуществами и конку-

рентоспособностью предприятия в целом. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, 

методы оценки конкурентных преимуществ, ин-

формационные конкурентные преимущества 

 

Виниченко Е. Н. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ  

ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Актуальной проблемой функционирования со-

временных предприятий является организация си-

стемы динамического контроля социально-

экономического развития предприятия. 

Система контроля как элемент (подсистема) си-

стемы управления имеет свои цели и задачи. Для 

того, что бы система контроля на предприятии ис-

полняла свои функции и была эффективным ин-

струментом его деятельности, необходимо пра-

вильно определить цели и задачи этой системы. 

Таким образом, цель статьи состоит в определе-

нии целей и задач системы динамического кон-

троля социально-экономического развития пред-

приятия. 

Под целью системы контроля понимаем желае-

мое состояние системы контроля, конечный ре-

зультат её функционирования. 

Задачи системы контроля это перечень последо-

вательных действий направленных на достижение 

цели системы контроля. 

Под динамическим контролем следует понимать 

контроль, который обеспечивает функционирова-

ние и развитие предприятия в условиях нестабиль-

ной окружающей среды, то есть способствует вы-

явлению факторов внешней и внутренней среды, 

определению и уменьшению их влияния на работу 

предприятия. 

По результатам проведенного исследования ав-

тором: 

- представлено мнение специалистов относи-

тельно определения целей системы контроля и за-

дач, необходимых для реализации этих целей; 

- определено три основные цели системы ди-

намического контроля социально-экономического 

развития предприятия: оперативная (предотвраще-

ние ошибок на предприятии), тактическая (обеспе-

чение эффективного функционирования предприя-

тия), стратегическая (обеспечение развития пред-

приятия). Такое разделение целей позволяет опре-

делиться с делегированием функций контроля на 

разных уровнях управления предприятием; 

- определены основные задачи по уровням ре-

ализуемых целей. Правильное определение задач 

направлено на эффективную реализацию целей, а, 

следовательно, на функционирование всей системы 

контроля в целом; 

- акцентировано внимание на важности до-

стижения оперативных целей и решения, необхо-

димых для их реализации, задач, что обеспечивает 

более эффективное функционирование и развитие 

предприятия; 

- установлена взаимосвязь между целями, за-

дачами и видами контроля. Предложенный подход 

позволяет определиться с профессиональной обла-

стью знаний специалиста осуществляющего опре-

делённые контрольные функции. 

Перспективным направление дальнейшего ис-

следования рассматриваемой темы является фор-

мирование базовой системы контроля социально-

экономического развития предприятия. 

Ключевые слова: цели, задачи, система кон-

троля, контроль, предприятие. 

 

Девиняк О.Т. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

И ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ГВУЗ 

«УЖГОРОДСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Применение функционального моделирования 

позволяет лаконично изобразить сложные процес-
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сы, происходящие в организации, а сама модель 

является основой для реинжиниринга этих процес-

сов. Чтение моделей IDEF0, хотя и нуждается в 

некоторых дополнительных умениях, однако поз-

воляет понять деловые процессы более основатель-

но, и, что главное, передавать это понимание меж-

ду уровнями управления и к непосредственным 

исполнителям тех или иных действий. В данной 

статье раскрыта действующая модель организации 

практик в ГВУЗ «Ужгородский национальный уни-

верситет» и предложена новая модель, более эко-

номная касательно трудовых затрат. Разработанная 

модель, в отличие от действующего порядка, тре-

бует привлечения значительно меньшего количе-

ства исполнителей, а также не требует участия 

высшего руководства. Упрощение было достигнуто 

путем выявления и изъятия несущественных и не-

обязательных действий, что стало возможным бла-

годаря наглядному изображению процесса органи-

зации практики по стандарту функционального 

моделирования IDEF0. Разработанные функцио-

нальные модели могут использоваться для объяс-

нения порядка организации практики сотрудникам 

вузов, а внедрение предлагаемой модели в деятель-

ность вузов несколько дебюрократизирует образо-

вательный процесс и экономит время сотрудников, 

что, в свою очередь, улучшает мотивацию и отно-

шение к своей работе. 

Ключевые слова: функциональный анализ, ме-

неджмент высшего образования, организация прак-

тики, IDEF0 моделирование, реинжиниринг дело-

вых процессов. 

 

Климко Т.Ю., Мельник Е.А.   

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО:  

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ 

Украинский финансово-экономический кризис раз-

вивается. По оценкам экспертов дно еще не достигну-

то. Кризисные явления в украинской экономике будут 

нарастать: длительный спад промышленного произ-

водства и экспорта, увеличение невозвратов кредитов и 

вторая волна банкротств в банковском секторе, повсе-

местное сокращение бюджетов и персонала, увеличе-

ние количества безработных, падение платежеспособ-

ного спроса, рост потребительских цен, связанный с 

ростом иностранной валюты, валютной составляющей 

в отечественном производстве, ростом удельных затрат 

при снижении производства и произволом в ценообра-

зовании монополистов. Большие расходы связанные с 

военными действиями на Востоке. Так же ухудшается 

соотношение доходов и расходов для всех уровней 

персонала компаний, а личная потребность в деньгах 

растет. Турбулентность на рынках существенно меняет 

структуру каналов продаж и понимание относительной 

стоимости продуктов. Таким образом, субъективный 

фактор - желание сохранить качество жизни и уровень 

доходов, и объективный фактор - тектонические сдви-

ги в системе товародвижения и ценообразования, дают 

мощный импульс для роста корпоративного мошенни-

чества. Согласно данным Association of Certified Fraud 

Examiners западные компании из-за мошенничества 

сотрудников теряют около 6% своего оборота, при 

затратах на деловую разведку от 0,5 до 1,0% от оборо-

та). Результаты исследований, проведенных в украин-

ском фирмах, дают еще худшие результаты, что неуди-

вительно, так как на свою безопасность отечественные 

фирмы тратят менее 0,1% от оборота. Для предприятий 

Украины наиболее распространенными видами мо-

шенничества на предприятиях является коррупция, 

злоупотребление служебным положением и незакон-

ное присвоение активов. В наши дни мошенники обла-

дают широким арсеналом приемов, в то время как спе-

циалисты по внутренним расследованиям только начи-

нают разрабатывать механизмы предотвращения и 

выявления злоупотреблений. Наиболее эффективными 

методами борьбы с мошенничеством на предприятии 

является текущий контроль, внутренний и внешний 

аудит. Эти методы помогают снизить финансовые по-

тери от злоупотреблений почти на 50%. Использование 

нескольких методов одновременно значительно повы-

шает эффективность. 

Ключевые слова: риск, корпоративное мошен-

ничество, фрод, ИТ-технологии, кибермошенниче-

ство, внутренний аудит . 

 

Мизик Ю.И., Коноплина Е.А. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТЕЙКХОЛДЕРОВ С КОММУНАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ТАКСОНОМИИ 

Статья посвящена расчетам интегральных показа-

телей уровня взаимодействия предприятий жилищно-

коммунального хозяйства с основными группами 

заинтересованных сторон с использованием метода 

таксономического анализа. Освещены основные про-

блемы отрасли, наличие которых демонстрируют 

статистические данные результатов деятельности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Украины и Харьковской области в частности. Отме-

чено, что предприятия данной отрасли находятся в 

кризисе, выходом из которого является разработка 

мероприятий по установлению обратной связи и 

налаживание взаимодействия со всеми заинтересо-

ванными сторонами. Поэтому была проанализирована 

внутренняя и внешняя среда предприятий ЖКХ, вы-

явлены основные группы стейкхолдеров и приори-

тетные направления взаимодействия с ними. Описан 

процесс построения таксономического показателя 

уровня взаимодействия стейкхолдеров с предприяти-

ями ЖКХ. Приведены основные составляющие пока-

зателя уровня взаимодействия стейкхолдеров с ком-

мунальными предприятиями. Установлено, что дан-

ный показатель имеет сложную структуру и состоит 

из нескольких элементов. По квартальным данным 

деятельности коммунальных предприятий г. Харькова 

за 2012-2014 гг. и на основе частных показателей, 

характеризующих взаимодействие с каждой группой 

стейкхолдеров, были рассчитаны интегральные пока-

затели уровня взаимодействия. Приведены расчет и 

интерпретация этих показателей уровня взаимодей-

ствия. Интерпретация полученных результатов пред-

ставлена с помощью таблицы, характеризующей уро-

вень взаимодействия предприятий ЖКХ с каждой 

группой стейкхолдеров. Установлено, что большин-

ство показателей уровня взаимодействия имеют сред-

нее значение, однако некоторые из них достигают 
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критически низких значений. Мероприятия по повы-

шению данного значения показателя должны вклю-

чать действия, направленные на налаживание взаимо-

действия с другими группами заинтересованных лиц 

(органы местной власти, поставщики, потребители, 

инвесторы). Предложено разработать оптимальную 

стратегию поведения для установления баланса взаи-

модействия предприятий с основными стейкхолдера-

ми. Отмечено, что перспективным направлением 

дальнейших исследований является определение сте-

пени влияния полученных значений интегральных 

показателей уровня взаимодействия со стейкхолдера-

ми на эффективность деятельности предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хо-

зяйство, стейкхолдеры, интегральный показатель 

уровня взаимодействия, стратегическая деятель-

ность, таксономический анализ. 

 

Нестеренко О.С.  

«ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТО- 

СПОСОБНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ» 

Автором в статье определен уровень конкурен-

тоспособности винодельческих предприятий Одес-

ской области. Определена рыночную долю, кото-

рую занимают соответствующие предприятия, при-

ведена формула определения конкурентоспособно-

сти, которая была дополнена автором важным ком-

понентом - инновационной составляющей. В статье 

определен интегральный коэффициент интенсивно-

сти конкуренции на винном рынке Одесской обла-

сти. В статье автором проведена сравнительная 

характеристика рангов предприятий по размеру 

рыночной доли и рейтинговой оценке винодельче-

ских предприятий Одесской области в 2014 году. 

Подписание соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС несёт риски для украинского вино-

делия. Главная причина - отсутствие возможностей 

для работы в условиях ЕС без эффективного меха-

низма государственной финансовой поддержки 

отрасли. Поэтому наши вина не могут в достаточ-

ном объеме конкурировать с иностранными изде-

лиями. Это касается не только качества вина, а и 

условий, в которых функционируют винодельче-

ские предприятия. Для того чтобы понять, смогут 

ли отечественные предприятия конкурировать с 

иностранными, необходимо определить уровень их 

конкурентоспособности. 

Инновации являются основным источником 

внутри отраслевой конкуренции. А это означает, 

что предприятие, которое решило внедрять в свою 

деятельность инновации, имеет ряд конкурентных 

преимуществ по отношению к другим. И оно явля-

ется наиболее конкурентоспособным в данной об-

ласти, а это является следствием увеличения уров-

ня рентабельности и уровня прибыли. 

Формула определения конкурентоспособности 

предприятий, которая была предложена автором ста-

тьи, содержит основную составляющую - инновации. 

Автор отобрал 10 винодельческих предприятий Одес-

ской области, чтобы определить их уровень конкурен-

тоспособности. Исследование показало, что в соответ-

ствии со шкалой, предназначенной для вина, степень 

интенсивности конкуренции в винодельческой отрасли 

юга Украины является низким. 

Ключевые слова: интенсивность конкуренции, 

конкурентоспособность, финансово-хозяйственная 

деятельность, рыночная активность, производ-

ственные мощности, рейтинговая оценка. 

 

Олексюк Т. В. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В статье предложен методический подход к оцен-

ке финансовой безопасности предприятий машино-

строения. Выполнена оценка уровня развития финан-

совой безопасности предприятий машиностроения 

различных регионов Украины. Показана динамика 

интегрального показателя финансовой безопасности 

предприятий по 9 составляющими, в частности уста-

новлено распределение наблюдений по величине ин-

тегрального показателя. Интерпретация и анализ ре-

зультатов оценки осуществлен на основе определения 

уровня финансовой безопасности предприятий по 

шкале интервалов интегрального показателя (с целью 

ее количественной и качественной оценки). Для про-

ведения количественной комплексной диагностики 

уровня финансовой безопасности предприятий маши-

ностроения предлагается подход, предусматриваю-

щий расчет интегрального показателя. В качестве 

интегрального метода оценки финансовой безопасно-

сти использован таксономический анализ (по крите-

рию устанавливаемых стандартов ). В основе расче-

тов - построение вектора - эталона развития показате-

лей финансовой безопасности, которое отражает мак-

симальное / минимальное для каждого показателя 

значения. Использование полученных значений этого 

показателя за исследуемый период позволяет в даль-

нейшем определить влияние внешних и внутренних 

факторов финансовой безопасности каждого из ис-

следуемых предприятий машиностроения и сформи-

ровать предпосылки выбора стратегии управления . 

Ключевые слова: финансовая безопасность 

предприятия, отрасль машиностроения, интеграль-

ный показатель финансовой безопасности предпри-

ятий, уровень финансовой безопасности. 

 

Папп В.В. 

РОЛЬ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

В статье рассматриваются особенности и тенденции 

современного развития отечественного гостиничного 

бизнеса. Развитие гостиничного бизнеса обеспечивается 

набором эффективных стратегических и тактических 

мероприятий, ориентированных на сложившуюся конъ-

юнктуру отдельных сегментов рынка. Среди главных 

тенденций современного развития индустрии гостепри-

имства можно выделить углубление специализации и 

диверсификации гостиничных услуг, широкое использо-

вание в индустрии гостеприимства информационных 

систем управления, технологического обеспечения, мар-

кетинга, развитие сети небольших гостиничных предпри-

ятий, ориентированных на конкретный сегмент рынка. 
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Проведен анализ структуры современной индустрии 

туризма с определением места и роли в ней гостинично-

го бизнеса, исследуются генезис и тенденции его разви-

тия в регионе и за рубежом. Анализ общего состояния и 

лидирующих позиций показал, что в мире насчитывает-

ся около 300 тыс. отелей различного уровня (с номер-

ным фондом 11 млн. ед.), Наибольшая концентрация 

которых приходится на Европу и Северную Америку. 

При этом в мире сформировано более 300 гостиничных 

сетей, которые вышли за рамки национальных границ. 

На их долю приходится более 7 млн. номеров (более 

50% гостиничных номеров в мире). Что касается Закар-

патской области, то в инфраструктуре туризма одно из 

центральных мест занимают гостиницы и аналогичные 

средства размещения. На территории Закарпатской об-

ласти в 2014 г. функционировало 229 таких предприя-

тий, созданных юридическими лицами и физическими 

лицами-предпринимателями, в т.ч. 153 гостиницы, 63 

туристические базы, горные приюты, студенческие ла-

геря, 10 мотелей, 2 хостелы, 1 общежитие для приезжих. 

Согласно функциональной структуры предприятий 

наиболее распространены отели. 

В статье рассматриваются вопросы развития 

гостиничного бизнеса, дается обоснование высоко-

го социально-экономического значения данного 

вида туристской деятельности в регионах с четко 

выраженной курортно-туристской специализацией. 

Определены основные проблемы и перспективные 

направления развития гостиничного хозяйства в 

регионе. Современный гостиничный бизнес имеет 

ряд проблем, связанных с дефицитом качества об-

служивания и сервиса (по устаревшим советским 

стандартам, что не соответствует мировым нор-

мам), территориальной непропорциональностью, 

нехваткой квалифицированных кадров, что являет-

ся одним из оснований неэффективной организации 

труда и низкого уровня сервиса. 

Государство, как основной регулятор, должно 

сформировать действенный структурный механизм 

и нормативную базу для обеспечения необходимых 

системных условий для формирования ресурсной 

базы, направленных на обеспечение устойчивого 

развития рынка гостиничных услуг. Главным ори-

ентиром для обеспечения необходимых условий 

должно стать определение оптимального набора 

основных индикаторов, устойчивых приоритетов 

гостиничной отрасли в рамках стабильного разви-

тия отечественного туризма, с целью повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, 

а также определение стратегии и текущих действий 

относительно выбранных критериев. 

Ключевые слова: туризм, отель, услуга, сер-

вис, индустрия гостеприимства, государственное 

регулирование, бизнес. 

 

Посохов И.М. 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ И РАЗРАБОТКА 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИ-

МИ РИСКАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПО-

РАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

По данным международной статистики, корпорации 

и их дочерние предприятия, имеющие разработанные 

программы по управлению рисками, поддерживаемые 

руководителями высшего звена, значительно меньше 

несут существенные потери и реже выходят из бизнеса в 

результате кризисных ситуаций. Сегодня в мире все 

большее распространение получает интегрированный 

подход к управлению рисками, когда управление осу-

ществляется для всего спектра угроз бизнеса на основе 

унифицированных методик и алгоритмов. В эффектив-

ной системе управления рисками стратегическое управ-

ление ими должно быть централизовано. Оперативное 

управление рисками необходимо осуществлять в под-

разделениях корпорации, в которых эти риски возника-

ют. При централизации управления финансовыми пото-

ками или процессами обеспечения сырьем и материала-

ми оперативное управление возникающими рисками 

логично осуществлять в соответствующих подразделе-

ниях центрального офиса компании. 

В статье предложен организационно-

экономический механизм управления внутренними 

рисками взаимодействия корпорации промышленных 

предприятий железнодорожного транспорта, вклю-

чающий : систему управления внутренними рисками 

взаимодействия корпорации промышленных пред-

приятий железнодорожного транспорта, разработку 

стратегии управления внутренними рисками взаимо-

действия корпорации на уровне управления корпора-

цией с целью минимизации влияния рисков на ре-

зультаты ее функционирования и механизмов опера-

тивного управления рисками на уровне участников 

корпорации с целью внедрения системы предотвра-

щения внеплановых потерь. Система управления 

внутренними рисками взаимодействия корпорации 

промышленных предприятий железнодорожного 

транспорта имеет систему информационного взаимо-

действия между уровнями корпорации и ее участни-

ками и систему обратной связи между генеральным 

директором и уровнем управления корпорацией, а 

также подлежит постоянному комплексному контро-

лю через систему мониторинга процесса управления 

внутренними рисками взаимодействия со стороны 

генерального директора. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, кор-

порация, система управления внутренними риска-

ми, стратегия управления внутренними рисками. 

 

Римкина М.С. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ 

В статье были проанализированы особенности со-

временных условий социально-экономического раз-

вития предприятий энергетического сектора Украи-

ны. В данной работе проанализировано администра-

тивные нормативные документы социально-

экономического развития энергетики в Украине. Эта 

статья подтверждает тот факт, что нынешнее состоя-

ние энергетического рынка нуждается в фундамен-

тальных изменениях. Анализ международных иссле-

дований и публикаций показал, что существует связь 

между социальными, экономическими и экологиче-

скими аспектами, которые влияют на развитие энер-

гетики в Украине. Проведённый анализ особенностей 
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современных условий социально-экономического 

развития электроэнергетических компаний был осно-

ван на таких факторах, как: политические, правовые, 

экономические, социально-культурные, технологиче-

ские, демографические и экологические. Была прове-

дена оценка воздействия каждого фактора и предло-

жены альтернативы для преодоления угроз или вари-

анты о возможности усиления позитивного влияния 

каждого фактора. Научная оригинальность этой ста-

тьи в изучении динамики энергетического сектора в 

Украине. Международные исследования показывают, 

что среди предлагаемых возобновляемых источников 

энергии, наиболее экологически чистой является сол-

нечная энергетика, внедрения которой и предлагается. 

Практическая значимость исследования заключается 

в поиске предложений для обеспечения эффективного 

социально-экономического развития предприятий 

отрасли в будущем. Для реализации и развития наци-

ональной энергетической стратегии Украины есть 

все: сырье, опыт, технические и технологические раз-

работки, подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов. Важным вопросом является комплексное 

государственное регулирование и поддержка, кото-

рые будут привлекать тем самым дополнительные 

инвестиционные ресурсы. В результате, на макроэко-

номическом уровне произойдёт смягчения возмож-

ных последствий энергетического кризиса. Кроме 

того, результаты исследования могут быть практиче-

ски использованы для разработки методологических 

основ управления социально-экономическим разви-

тием предприятий энергетического сектора Украины. 

Ключевые слова: развитие; социально-

экономическое развитие; управление социально-

экономическим развитием; энергетический сектор; 

электроэнергетика. 

 

Романов А. Д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ  

НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  

ДОМИНАНТУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ 

Статья посвящена актуальной проблеме форми-

рования благоприятного социально-

психологического климата для реализации эффек-

тивной деятельности персонала на предприятии в 

условиях жесткой конкуренции, ограниченности 

финансовых ресурсов и экономико-политической 

нестабильности как на внутреннем, так и внешнем 

рынках. Ориентация на  повышение производи-

тельности и качества труда, поиск и реализацию 

новых жизнеспособных идей обуславливают необ-

ходимость максимального раскрытия и использо-

вания человеческого потенциала, что в свою оче-

редь невозможно без создания комфортных соци-

ально-психологических условий работы.  

Проблеме регулирования социально-психоло-

гического климата в контексте эффективного ме-

неджмента персонала посвящены работы и науч-

ные исследования таких отечественных и зарубеж-

ных ученых, как: В. Бєлова, А. Ершова, 

Е. Кузьмина, Л. Королева, Н. Мансурова, С. Мы-

шак, Э. Островского, Б. Парыгина, Л. Почебута, 

В. Шепеля и т.п. 

В тоже время вопрсос определения факторов, 

которые оказывают влияние на состояние и дина-

мику изменения социально-психологического кли-

мата в колективе на предприятии нуждается в более 

детальном исследовании, что позволит использо-

вать эту информацию при формировании требова-

ний к проведению максимально объективной и до-

стоверной оценки уровня СПК. 

В работе проведен анализ научных трудов раз-

личных отечественных и зарубежных авторов каса-

тельно определения факторов, обуславливающих то 

или иное состояние социально-психологического 

климата, опираясь на результаты которого сформи-

рована обобщающая классификация, в которой все 

факторы сгруппированы по двум классификациоо-

ным признакам, характеризующим направление 

воздействий и уровень среды влияния. 

Таким образом, социально-психологический 

климат находится под влиянием многих разнооб-

разных факторов, которые различаются по уровню 

среды (глобальной или локальной) и направлением 

действия (экономическим, социально-демогра-

фическим, социально-психологическим, организа-

ционным). Знание и учет этих факторов играют 

важную роль в формировании благоприятной ло-

яльной среды на предприятии и реализации эффек-

тивного управления персоналом с целью получения 

максимального результата от деятельности. 

В дальнейших исследованиях нуждается вопрос 

определения показателей, которые характеризуют 

состояние социально-психологического климата в 

коллективе под влиянием определенных факторов. 

Ключевые слова: персонал, предприятие, 

управление персоналом, социально-психологичес-

кая доминанта, социально-психологический кли-

мат, факторы влияния на социально-психологичес-

кий климат. 

 

Терованесова А.Ю. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО  

СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЙ  

МАШИНОСТРОЕНИЯ:  

РЕСУРСНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В статье представлены теоретические аспекты 

формирования конкурентного статуса предприятий 

на основе ресурсно-деятельностного подхода. 

Предложено рассматривать конкурентный статус в 

двух аспектах: ресурсная составляющая как потен-

циал обеспечения конкурентоспособности пред-

приятия (конкурентный потенциал, конкурентные 

преимущества); деятельностная - результаты ис-

пользования потенциала предприятия (конкурент-

ная позиция, конкурентной статус, уровень конку-

рентоспособности). Доказано, что конкурентоспо-

собность может быть достигнута при условии 

наличия у предприятия конкурентных преимуществ 

и является результатом их эффективного использо-

вания предприятием в течение длительного перио-

да. Обосновано, что конкурентный статус дает воз-

можность получить количественное значение уров-

ня конкурентоспособности предприятия. Исходя из 

проведенного исследования, конкурентный статус 

является показателем уровня конкурентоспособно-
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сти, что достигается в процессе деятельности пред-

приятия машиностроения на конкурентном рынке 

при эффективном использовании его конкурентно-

го потенциала и достижении определенного уровня 

конкурентных преимуществ реализованных в кон-

курентной позиции. Конкурентный статус пред-

приятия машиностроения отражает не только кон-

кретный результат его деятельности за определен-

ный период в соответствующих условиях конку-

ренции, но и учитывает динамику изменений этих 

условий под влиянием значительного количества 

факторов и рисков. 

Ключевые слова: предприятия машинострое-

ния, конкурентный статус предприятия, конкурент-

ный потенциал, конкурентные преимущества, кон-

курентная позиция, конкурентоспособность, ре-

сурсно-деятельностный подход. 

 

Тимощук М. Р. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Главной целью стратегии развития государства 

как целостного социально-экономического образо-

вания, является обеспечение высокого уровня бла-

госостояния и качества жизни нынешнего и буду-

щих поколений населения, развития человеческого 

и социального потенциала, а залогом ее достиже-

ния – социально-экономическое развитие предпри-

ятий, с учетом баланса интересов потребителей, 

персонала и акционеров и необходимости создания 

и поддержки в обществе социальной гармонии. 

Социально-экономическое развитие предприя-

тий следует рассматривать как необратимую, целе-

направленную и закономерную смену состояния 

субъектов хозяйствования с учетом совокупности 

внутренних индикаторов, внешних ограничений и 

потенциала их развития. Развитие предприятия не 

может происходить самостоятельно, оно зависит от 

качества системы управления, в которой субъект 

осуществляет воздействие на объект с целью реше-

ния тактических, оперативных и стратегических 

задач для получения прибыли и перехода на более 

высокую стадию жизненного цикла. 

На основании проведенных исследований в ра-

боте определены внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие предприятия. Установлена 

ключевая роль управления и проанализирован про-

цесс управления социально-экономическим разви-

тием предприятия. В целом процесс управления 

развитием предприятия должен охватывать этапы 

оценки конкурентного статуса предприятия; выбор 

направлений социально-экономического развития; 

планирования развития и регулирования процесса 

социально-экономического развития. 

Индикативное планирование предлагаем рас-

сматривать как составную часть системы государ-

ственного регулирования на всех уровнях управле-

ния, а индикативные планы – как организационно-

экономический инструмент трансформации про-

гнозов, целевых программ, концепций развития и 

т.п., как систему социально-экономических инди-

каторов, а также как средство координации управ-

ленческих действий на пути достижения постав-

ленных целей. Формирование системы взаимосвя-

занных и взаимосогласованных индикативных пла-

нов, которые пронизывали все уровни управления 

(от уровня национальной экономики до уровня 

предприятия), позволит создать и эффективно отра-

зить целостную концептуальную модель социаль-

но-экономического развития страны на основе со-

вокупности государственных целевых программ, 

прогнозов развития экономики, системы экономи-

ческих регуляторов, установленных приоритетных 

направлений инвестиционно-инновационного раз-

вития экономики. 

Дальнейшие исследования должны касаться 

разработки методики обоснования выбора направ-

лений социально-экономического развития пред-

приятий; формулировки концепции индикативного 

планирования социально-экономического развития 

предприятия и требований к его моделированию. 

Ключевые слова: развитие предприятия, 

управление социально-экономическим развитием, 

эффективность деятельности предприятий, индика-

тивное планирование. 

 

Червак-Смеричко О.Ю. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В ЭКОНОМИКЕ: МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

В работе рассматриваются необходимые исто-

рические сведения развития математического мо-

делирования. Определена суть математического 

моделирования и разъяснены некоторые его фило-

софские проблемы. Проанализированы основные 

понятия моделей и их видов, понятие системы и ее 

структурной схемы. Обоснована целесообразность 

применения и приведены конкретные примеры 

применения моделей и моделирования в экономи-

ческих исследованиях. Детально проанализированы 

понятие «черного ящика», структурной схемы си-

стемы и системного анализа. 

Роль математики в различных областях была и есть 

разная. На нее влияли и влияют два основных фактора: 

уровень развития математического аппарата и уровень 

зрелости знаний о реальном объекте, который изучает-

ся, возможность описать его наиболее существенные 

черты и свойства на языке математических понятий 

или, как принято говорить, возможность построить 

математическую модель объекта и провести его иссле-

дование на основе построенной модели, то есть осуще-

ствить моделирование объекта. 

Моделирование имеет целенаправленный характер. 

Достичь цели моделирования только за счет собствен-

ных возможностей объекта или внешних средств, ко-

торые у него на данный момент, можно очень редко. 

Такое стечение обстоятельств называется проблемной 

ситуацией и деятельность, которая способствует реше-

нию этой проблемы, должна быть направлена на до-

стижение поставленной цели. Средства достижения 

этой цели называются системой. Поэтому систему 

можно изобразить в виде непрозрачного "ящика", вы-

деленного из внешней среды, но не полностью изоли-

рованного от неё.  Тогда цель, которую пытаются до-

стичь этой системой, заранее запланированные изме-

нения во внешней среде, некоторые результаты функ-
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ционирования системы , используемые вне ее.  Иначе 

говоря, система связана со средой и с помощью связей 

влияет на нее. Эти связи называют выходами системы. 

Выходы в данной системе соответствуют слову "цель" 

в словесной модели системы. Кроме того, в определе-

нии сказано о наличии связей второго типа: система 

является средством, поэтому должны существовать и 

пути использования этих средств, возможности влия-

ния на систему, то есть такие связи, которые направле-

ны извне, из среды, в систему. Эти связи называют 

входами системы. Описанная модель системы называ-

ется «черный ящик». 

Внутренность "ящика'', вообще говоря, является 

неоднородной, что дает возможность различать ее 

составные части. В свою очередь, некоторые части 

системы можно разбить на части и т.д. Те составляю-

щие системы, которые рассматриваются нами как 

неделимые, называются элементами этой системы; 

части, состоящие более чем из одного элемента, 

называются подсистемами системы. В результате 

такого выделения элементов и подсистем строится 

модель состава системы, которая является описанием 

того, из каких подсистем и элементов она состоит. 

Под понятием системный анализ нередко понимают 

системный подход, то есть определенную последова-

тельность действий, алгоритмичнисть, который является 

важным средством развития практической деятельно-

сти. Здесь понятие системный анализ применяется в 

узком смысле - как анализ систем. Анализ системы - это 

разделение ее на элементы с выделением свойств каждо-

го, связей друг с другом и внешней средой. Цель анализа 

- отделить существенные свойства и отношения в си-

стеме от не существенных и перейти к более глубокому 

ее изучению. Анализ тесно связан с ее синтезом. Синтез 

системы - это объединение отдельных элементов, 

свойств и связей в одно целое с целью получения более 

полного представления о ней в форме модели 

Ключевые слова: модель, математическая мо-

дель, моделирование, математическое моделирова-

ние, система, входы системы, выходы системы, 

структурная схема системы, «черный ящик», си-

стемный анализ. 

 

Шаркади М.Н. 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТ-

РАСЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

В данной статье рассмотрено оценку конкурен-

тоспособности предприятий деревообрабатываю-

щей промышленности с применением экспертных 

методов. Оценка конкурентоспособности предпри-

ятия является составной частью стратегического 

анализа и способствует выработке адекватной кон-

курентной стратегии предприятия, повышению 

эффективности деятельности в области развития и 

результативности работы организации. 

Обосновано использование теории нечетких 

множеств, так как финансовый анализ проводится в 

условиях неполноты и неопределенности исходной 

информации, наличия многих качественных пере-

менных и факторов. Предложенная система эконо-

мических показателей для оценки конкурентоспо-

собности предприятий деревообрабатывающей от-

расли. В конкурентоспособности предприятия от-

ражаются совокупные результаты работы всех его 

подразделений, состояние их материальной базы, 

надежность кадрового и финансового обеспечения, 

уровень управления и способность предприятия 

реагировать на изменение внешних факторов влия-

ния, способность адекватно и оперативно реагиро-

вать на изменения в поведении покупателей, их 

вкусов и предпочтений. Поэтому в состав системы 

экономических показателей вошло 42 частичные 

показатели, которые объединены в пять групп: лик-

видность предприятия, финансовая устойчивость 

предприятия, деловая активность предприятия, эф-

фективность хозяйственной деятельности, рыноч-

ная активность. Данные показатели рассчитывают-

ся на основе данных официальной отчетности 

(форма №1 и форма №2) для каждого из исследуе-

мых предприятий. Эти оценки усредняются, то есть 

рассчитанные значения показателей, имеющих раз-

личную размерность и единицы измерения, необ-

ходимо привести в сопоставимый вид. 

Разработаная экономико-математическая мо-

дель комплексной оценки конкурентоспособности 

предприятий деревообрабатывающей отрасли 

представлена в виде двухуровневого иерархическо-

го дерева вывода, что определяет структуру моде-

ли. Предложенная модель имеет два уровня: на 

первом (низшем) уровне находим групповые пока-

затели конкурентоспособности, а на втором (выс-

шем) уровне - интегральный показатель конкурен-

тоспособности предприятия деревообрабатываю-

щей отрасли. На каждом уровне принимается во 

внимание экспертное мнение, которое с использо-

ванием лингвистической шкалы переводится в ко-

личественную оценку рассматриваемых показате-

лей. В конечном итоге получаем интегральную 

оценку конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности 

предприятия, нечеткие множества, экономико-

математическая модель оценки конкурентоспособности. 

 

Шитикова Л. В.Ю,Головатенко С.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ - КЛЮЧЕ-

ВАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ 

Актуальность исследований обусловлена первооче-

редным значением персонала, необходимостью фор-

мирования и дальнейшего использования научного 

подхода к управлению им. Проблема рационального 

использования и управления персоналом является 

сложной, но решение ее создаст предпосылки стабили-

зации и дальнейшего роста уровня конкурентоспособ-

ности и результативности деятельности предприятий. 

Сложность и динамика социально-экономических про-

цессов требуют разработки новых подходов в управле-

нии. Поэтому результативная экономическая деятель-

ность предприятия возможна только при наличии 

сформированного эффективного управленческого по-

тенциала. 

Вопрос о сущности управления персоналом, 

особенности формирования и совершенствования 

управленческой сферы предприятия вызывают 
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научный интерес у специалистов. Однако конкре-

тизация вопросов формирования и совершенство-

вания управленческой сферы, последующая разра-

ботка этой проблемы требуют дальнейшего иссле-

дования и адаптации научно-практических разра-

боток к специфике работы предприятий. 

Цель статьи заключается в исследовании клю-

чевой роли управленческого потенциала в процессе 

управления и использования персонала для дости-

жения целей предприятия; формулировка сущно-

сти, обоснование необходимости постоянного раз-

вития и совершенствования управленческой сферы 

в соответствии с задачами развития предприятия. 

В современных условиях конкурентной экономики 

процесс эффективного использования персонала наби-

рает большей силы. В связи с этим появляются новые 

требования к управлению персоналом. Постольку ра-

нее работодателей интересовали только квалификаци-

онные характеристики рабочей силы, нужно отметить, 

что интерес к другим сторонам личности работника 

начал формироваться только в последнее время. Но, на 

наш взгляд, задействовать психофизиологический и 

социальный потенциал работников отечественным 

предприятиям пока не удается. Для этого нужны 

управленческая культура и менеджеры высокого уров-

ня подготовки, а также культура владельцев, которые 

готовы осознать ценность персонала и поэтому платить 

за управленческие разработки. В связи с этим повыша-

ется значимость управленческой сферы предприятия. 

Управленческая составляющая в лице руководителей и 

специалистов, есть инструмент, который организует 

функционирование всей системы и достижение наме-

ченных целей. Ее суть заключается в умелом и рацио-

нальном использовании всех ресурсов (трудовых, ма-

териальных, финансовых). Кадровый потенциал, кото-

рый зависит от квалификационно-образовательного 

уровня руководителей и специалистов предприятия, 

всегда был ее конкурентным преимуществом. Управ-

ленческий потенциал определяется управленческим 

ресурсом, который характеризуется профессионализ-

мом, инновационностью, логичностью, оперативно-

стью, создается в системе функциональной специали-

зации, непосредственно принимает управленческие 

решения, влияет на формирование и эффективное дей-

ствие системы управления. Эффективное использова-

ние персонала заключается в реализации прав и обя-

занностей субъектов занятости, когда наемные работ-

ники и работодатели добросовестно и ответственно 

выполняют свои обязанности, осуществляя хозяй-

ственную деятельность. Административно-

управленческий персонал проверяется на соответствие 

занимаемой должности, а анализ качественного состава 

работающих на предприятии необходимо рассматри-

вать по следующим позициям: подготовка и повыше-

ние квалификации; возраст; стаж работы; образование, 

профессионализм, уровень ответственности и самосто-

ятельности при принятии управленческих решений. 

Таким образом, процесс создания и совершенство-

вания управленческого потенциала должен отличаться 

завершенностью на основе комплексного решения 

кадровых проблем, внедрения новых и совершенство-

вания существующих форм и методов кадровой рабо-

ты. Научный подход к управлению персоналом требует 

учета и активного использования организационно-

экономических, правовых, технических, социально-

психологических и других аспектов в их совокупности 

и взаимосвязи. Процесс формирования управленческо-

го потенциала состоит в планомерно организованном, 

системном влиянии на процесс формирования, распре-

деления, перераспределения работающих с учетом их 

удовлетворенности трудом для достижения целей 

предприятия. 

Ключевые слова: управленческий потенциал, 

система управления, управленческий ресурс, пер-

сонал, управленческое решение, занятость, эффек-

тивность. 

 

Якимцов В. В. 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОВРЕ-

МЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Развитие экономической науки на данный момент 

характеризуется достаточно сложной ситуацией, осо-

бенно при решении вопросов краткосрочного периода. 

Свидетельством этого являются глобальные и локаль-

ные экономические, финансовые кризисы, как в от-

дельных национальных экономиках так и на глобаль-

ном, мировом уровне. Это дает значительный толчок 

ученым-экономистам в поиске новых путей исследова-

ния философии экономической науки, методологии 

экономических исследований, обосновании базовых 

фундаментальных гипотез. 

Использование аналитического и численного мето-

дов исследования считается, по мнению современных 

ученых-экономистов, например, И. Забудьського, ко-

торый занимался решением нелинейных математиче-

ских и физических задач, лучшим на сегодня путем 

исследования экономических проблем. 

Синергетический подход исследования систем 

базируется на утверждении, что однозначно про-

гнозировать до какого состояния и когда дойдет 

система, эволюционирует, невозможно. Ведь в 

процессе перехода из-за неустойчивости система 

может разделяться, сливаться, и тому подобное. 

Точки, где происходит разделение, стыковка двух 

эволюционирующих систем называются точками 

бифуркации. Состояние системы, определяющие 

порядок организации и функционирования системы 

называются аттрактором. Развитие системы проис-

ходит, и вообще возможно, только в зоне, удален-

ном от равновесия. Развитие системы может быть, 

как адаптационным, так и эволюционным (измене-

ние качественных параметров). 

Синергетический подход применяется прежде 

всего в эволюционирующих системах, переход кото-

рых от одного равновесного состояния к неравновес-

ному осуществляется за счет самоорганизации, то 

есть когда в системе в неравновесном состоянии под 

воздействием внешней среды происходит «самосо-

вершенствование» (самопостроение) системы, по об-

разцу, который был задан аттрактором. 

Нужно еще некоторое время для осознания того, 

что синергетический подход на современном этапе 

развития науки является наиболее перспективным, 

с точки зрения управления развитием социально-

экономических систем. Синергетический подход 

должен занимать определяющее место в методоло-
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гии экономической науки, особенно в той ее части, 

которая касается вопросов динамики процессов и 

социально-экономических систем. Это обусловлено 

тем, что большинство социально-экономических 

систем являются открытыми, достаточно сложны-

ми, имеют механизмы обратной положительной и 

отрицательной связи и являются нелинейными. 

Поэтому они удовлетворяют все критерии эволю-

ционирующих систем, для исследования которых 

синергетический подход является наиболее кор-

ректным из всех известных современной науке. 

Ключевые слова: синергетика, система, само-

организация, аттрактор, глобализация. 

 

Янковой В.А.  

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ 

И ЗАМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ В РАМКАХ  

CES-ФУНКЦИИ  

Рассматриваются теоретико-методологические 

проблемы применения производственных функций в 

процессе моделирования важнейших показателей про-

изводства, представленных в стоимостном выражении. 

В частности, обсуждаются основные параметры произ-

водственной функции с постоянной эластичностью 

замещения ресурсов (CES-функции) – оптимальная 

фондовооруженность, предельная норма замещения 

ресурсов, точки и зоны безубыточности дополнитель-

ного инвестирования капитала в производство. 

На базе математического анализа CES-функции 

проведена оптимизация фондовооруженности труда в 

производстве, то есть найдено такое ее значение, при 

котором максимизируется выпуск продукции. 

Исследована величина предельной нормы за-

мещения ресурсов CES-функции в условиях, когда 

фондовооруженность достигает оптимального зна-

чения. Предложено новое толкование предельной 

нормы замещения ресурсов как индикатора дис-

пропорций при инвестировании денежных средств 

в агрегированные факторы «капитал» и «труд». 

Доказано, что в случае оптимальной фондово-

оруженности предельная норма замещения ресур-

сов равна единице. А невыполнение условия еди-

ничной предельной нормы замещения ресурсов 

рассматривается как сигнал о нарушении опти-

мальной фондовооруженности. 

В случае, если предельная норма замещения ре-

сурсов превышает единицу, то это свидетельствует 

о том, что фактическая фондовооруженность пре-

вышает оптимальную. Это сигнализирует о чрез-

мерных расходах капитала, инвестированного в 

производственные фонды, по сравнению со сред-

ствами, направленными на оплату труда. То есть 

субъекту хозяйствования, например, предприятию, 

следует сократить основные производственные 

фонды, затраты на сырье, материалы. Другим вари-

антом выхода из сложившейся ситуации будет уве-

личение фонда оплаты труда как за счет привлече-

ния дополнительных работников, так и за счет уси-

ления их материального стимулирования. В случае, 

когда предельная норма замещения ресурсов 

меньше единицы, управленческие рекомендации 

зеркально противоположны: предприятию нужно 

наращивать фондовооруженность живого труда. 

Оптимальная фондовооруженность и выведенная 

на ее основе предельная норма замещения ресурсов 

служат дополнительными полезными характеристика-

ми при применении СЕS-функции в процессе эконо-

мико-математического анализа производства. 

Кроме того, полученное неравенство дает воз-

можность рассчитать точки и зоны безубыточности 

в зависимости от степени однородности СЕS-

функции γ. Это открывает перед экономистами-

практиками новые возможности в области прогно-

зирования эффективности капитальных вложений и 

управления инвестиционными проектами. 

Ключевые слова: производственные функции, 

CES-функция, оптимальная фондовооруженность, 

предельная норма замещения ресурсов. 

 

5. ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ 

ДЕЛО 
 

Бачо Р.Й.  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ НЕБАНКОВСКИМИ 

ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ 

В статье разработана методика интегральной оцен-

ки уровня обеспеченности регионов Украины небан-

ковскими финансовыми услугами. Статистической 

базой расчета приведенных выше показателей являют-

ся годовые отчеты о работе Нацкомфинуслуг за соот-

ветствующие годы, которые охватывают период ис-

следования, а также обобщенная информация о состо-

янии соответствующих рынков небанковских финан-

совых услуг. Необходимой для определения индексов 

является также информация Государственной службы 

статистики. Полученные результаты расчета индекса 

обеспеченности регионов Украины небанковскими 

финансовыми услугами позволяют выделить три груп-

пы регионов, в зависимости от степени насыщения 

небанковских финансовых услуг: ненасыщенные, до-

статочной насыщенности и перенасыщенные небан-

ковскими финансовыми услугами. В статье доказано, 

что перенасыщенность рынка приводит к избыточному 

предложению финансовых услуг, результатом чего 

могут ухудшаться конкурентные условия, происходить 

отрицательные явления сокращения количества фи-

нансовых учреждений, их структурных подразделений 

и освобождение работников этих учреждений. Как 

следствие - возрастет убыточность небанковских фи-

нансовых учреждений. Предложенная методика оцен-

ки уровня обеспеченности регионов небанковскими 

финансовыми услугами является гибким и несложным 

индикативным инструментом. Использование выбран-

ных показателей для оценки дифференциации регио-

нов Украины позволяет констатировать, что отличия 

экономической базы, хозяйственной инфраструктуры, 

уровня жизни и финансовое обеспечение и обеспече-

ние сферы услуг достигают существенных размеров. 

Разработанная методика, в целом, позволяет полу-

чить не только общее представление об уровне насы-

щенности каждого из регионов Украины небанков-

скими финансовыми услугами в разрезе каждого из 

сегментов рынка, но и провести анализ по каждому из 

них. Эта методика может использоваться на практике 
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в качестве нормативного инструмента мониторинга 

состояния развития небанковских финансовых услуг 

в регионах Украины. Рассчитанное значение инте-

грального показателя разрешает выделить развитые и 

депрессивные регионы с точки зрения развития рын-

ков небанковских финансовых услуг. Результаты, 

которые полученные при построении этой методы 

могут использоваться профессиональными участни-

ками рынка небанковских финансовых услуг с целью 

активизации своей деятельности в тех  регионах, в 

которых существует относительная ненасыщенность 

этими услугами. 

Ключевые слова: небанковские финансовые 

учреждения, регион, индекс обеспечения небанков-

скими услугами, депрессивные и развитые регионы, 

информационная обеспеченность, Нацкомфинуслуг. 

 

Бойко С.В. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УКРАИНЫ: 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РАСХОДНОЙ ЧАСТИ СВОДНОГО БЮДЖЕТА 

В статье определена структура расходной части 

бюджета как индикатор потребностей социального 

и экономического развития общества, имеющих 

приоритетное значение. В структуре расходов 

бюджета Украины имеют место диспропорции, 

тормозящие дальнейшее развитие страны, поэтому 

анализ расходной части бюджета должен быть ос-

новой ее оптимизация для обеспечения устойчиво-

го социально-экономического развития. 

Исследованы особенности применения основных 

статистических методов для оценки расходов бюджета, 

и обоснованно, что только комплексное использование 

статистических методов позволит провести полноцен-

ное оценивания расходной части бюджета в целом и 

приоритетных направлений финансирования в частно-

сти. Анализ бюджетных приоритетов расходной части 

сводного бюджета Украины в 2007-2015 гг. проведен с 

применением таких методов: сведение и группировки 

статистических данных; анализ относительных и сред-

них показателей; индексный и таблично-графический 

метод. 

Проведен статистический анализ и выявлены бюд-

жетные приоритеты расходной части сводного бюджета 

Украины по признакам доли в общем объеме расходов 

сводного бюджета, уровнем выполнения плановых по-

казателей и степени интенсивности увеличения. К бюд-

жетным приоритетов относится социальная защита и 

социальное обеспечение, а также образование и здраво-

охранение. Высокая доля социальных расходов обу-

словлена несбалансированностью Пенсионного фонда 

Украины и необходимостью покрытия дефицита за счет 

средств государственного бюджета. Одновременно ми-

нимальной была роль государства в обеспечении эконо-

мического развития и стимулирования инновационно-

инвестиционных мероприятий, определенная тенденция 

к уменьшению расходов на экономическую деятель-

ность. Выявлено приоритетную бюджетную поддержку 

только топливно-энергетического комплекса, дорожного 

хозяйства, сельского хозяйства, однако необходимо 

определить приоритетным поддержку экспортноориен-

тированных отраслей и внедрение ресурсосберегающих 

технологий. По избыточным принципу финансируется 

общественный порядок, безопасность и судебная власть, 

оборона, духовное и физическое развитие, жилищно-

коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды. В 

свете внешних угроз нарушения территориальной це-

лостности Украины и активизация сепаратизма в во-

сточных регионах нашей страны необходимо увеличить 

расходы на оборону и общественный порядок, безопас-

ность и судебную власть. 

 

Бритченко И.Г. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО 

МАРКЕТИНГА ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ КОМ-

ПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

В статье исследованы актуальные вопросы совер-

шенствования маркетинговой деятельности коммерче-

ских банков Украины на рынке банковских продуктов 

путем повышения компетентности банковского персо-

нала, которая возможна путем активизации и внедре-

ния как внешних так и внутренних механизмов повы-

шения компетентности и квалификации банковского 

персонала. Анализ последних исследований показыва-

ет недостаточное внимание как ученых так и банков-

ского менеджмента к вопросам повышения компетент-

ности банковского менеджмента при одновременной 

важности такой составляющей в банковском маркетин-

ге, которая происходит от специфики продвижения 

банковских продуктов и является важным как для эф-

фективного функционирования коммерческого банка 

так и для экономики региона и всего общества. Даль-

нейшее совершенствование маркетинговой деятельно-

сти банка путем повышения компетентности банков-

ского персонала возможно исключительно на научных 

принципах и в сотрудничестве с профильными кафед-

рами региональных высших учебных заведений, на 

основе ясного осознания банковским менеджментом 

объективной необходимости такого сотрудничества. 

Предложенные в статье инструменты повышения ком-

петентности и квалификации банковского персонала 

позволяют эффективно решить поставленную задачу 

практически без привлечения дополнительных затрат. 

К перспективам дальнейших исследований можно от-

нести актуальные вопросы интенсификации сотрудни-

чества коммерческих банков с региональными вузами, 

формирование регионального рынка научных исследо-

ваний в области банковского маркетинга и образова-

тельных продуктов, повышение компетентности и ква-

лификации банковского персонала. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, бан-

ковский персонал, компетентность персонала. 

 

Варналий З. С., Зянько В. В. 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ИННОВАЦИОН-

НОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В статье обосновано, что одной из основных 

причин углубления в Украине экономического кри-

зиса является достижение критического уровня 

старения производственного капитала, преодолеть 

который можно только на основе инновационно-

технологической модернизации национального 

хозяйства. Рассмотрены особенности инвестирова-

ния инновационных проектов с повышенным 

риском и требующих масштабных и долгосрочных 

капиталовложений. Определено, что поддержка и 
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стимулирование инновационной деятельности тре-

буют использования различных источников, мето-

дов и инструментов финансовой помощи. Основ-

ными источниками финансирования инновацион-

ных проектов должны быть государственная по-

мощь, кредиты коммерческих банков и венчурные 

инвестиции.  Замечено, что в настоящее время эф-

фективного механизма использования кредитных и 

финансовых ресурсов для стимулирования инве-

стиционной и инновационной активности субъек-

тов предпринимательской деятельности в Украине 

не создано, поэтому финансовые потоки главным 

образом сосредоточены в отраслях национальной 

экономики, которые дают краткосрочную выгоду, 

репродуцируют экономический застой и потерю 

конкурентоспособности. Отсутствие перемещения 

доходов с низко технологических сегментов в вы-

сокотехнологичные воспроизводит отсталую 

структуру и сдерживает инновационную деятель-

ность. Проанализирован опыт высокоразвитых 

стран в финансовом обеспечении наукоемких и 

высокотехнологичных разработок. Отмечено, что в 

этих странах, в отличие от украинского правитель-

ства, государство активно использует различные 

формы стимулирования инновационной деятельно-

сти, выделяя на финансирование инноваций значи-

тельные средства. Обоснованы мероприятия по 

поощрению участия коммерческих банков и вен-

чурных фондов в долгосрочном кредитовании ин-

новационных проектов стратегически важных для 

отечественной экономики предприятий. В частно-

сти, предлагается для финансового обеспечения 

наукоемких и высокотехнологичных разработок 

активнее привлекать венчурный капитал, а также 

стимулировать участие коммерческих банков в 

долгосрочном кредитовании инновационных про-

ектов стратегически важных для отечественной 

экономики предприятий, определены основные 

формы такого стимулирования. Обоснована необ-

ходимость разработки и принятия для поощрения 

научно-технологической и инновационной дея-

тельности новых законодательных документов по 

формированию и регулированию рынка венчурного 

капитала, страхования инновационного риска, сти-

мулирования участия коммерческих банков в фи-

нансировании инновационной деятельности. 

Ключевые слова: венчурные фонды, инвести-

ции, инновации, инновационная деятельность, ин-

новационное предпринимательство, финансовые 

институты, финансово-кредитная деятельность. 

 

Герасименко А.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА 

БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕ-

ДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Исследовано актуальную, относящуюся к числу 

одних из наиболее дискуссионных в теории совре-

менного кредита тем – теоретические основы бан-

ковского инвестиционного кредитования. Рассмот-

рено различные подходы к определению банков-

ского инвестиционного кредитования, которые су-

ществуют в отечественной экономической мысли. 

Изложено взгляды отдельных современных отече-

ственных ученых на определение таких понятий 

как «банковское инвестиционное кредитование» и 

«механизм банковского инвестиционного кредито-

вания». На основе исследованных теоретических 

основ банковского инвестиционного кредитования, 

автором предложено собственное определение по-

нятий банковского инвестиционного кредитования 

и  механизма банковского инвестиционного креди-

тования. С целью глубокого исследования теорети-

ческих основ механизма банковского инвестицион-

ного кредитования, автором статьи было предло-

жено к рассмотрению подход к структуризации 

механизма банковского инвестиционного кредито-

вания с выделением трех основных групп его со-

ставляющих элементов, а именно: фундаменталь-

ные элементы, организационные и экономические 

элементы, процессуальные элементы. В свою оче-

редь, к числу фундаментальных элементов банков-

ского инвестиционного кредитования было отнесе-

но – правовое и нормативное обеспечение, обще-

экономическая и политическая ситуация, принци-

пы, цель, задания, объекты  и субъекты механизма 

банковского инвестиционного кредитования;  к 

числу организационных и экономических элемен-

тов – отношения, а также отдельные аспекты этих 

отношений между субъектами механизма банков-

ского инвестиционного кредитования; к числу про-

цессуальных элементов – инструменты, основные 

существенные параметры и условия кредитования. 

С целью формализации механизма банковского 

инвестиционного кредитования, а также с учетом 

результатов изучения теоретических основ банков-

ского инвестиционного кредитования, было опре-

делено базовые принципы механизма банковского 

инвестиционного кредитования, а именно: принцип 

комплексности, синенергетического эффекта, сба-

лансирования интересов всех субъектов банковско-

го инвестиционного кредитования, контроля веро-

ятности недопустимых рисков на всех этапах реа-

лизации кредитной операции. В результате струк-

туризации механизма банковского инвестиционно-

го кредитования,  а также с учетом его базовых 

принципов, автором было предложено к рассмот-

рению формализацию механизма банковского ин-

вестиционного кредитования. Достаточно сложная 

структура механизма банковского инвестиционного 

кредитования свидетельствует  о необходимости  

дальнейшего исследования теоретических основ и 

практических аспектов его функционирования. 

Ключевые слова: инвестиции, источники фи-

нансирования инвестиций, банковское инвестици-

онное кредитование, механизм банковского инве-

стиционного кредитования. 

 

Заславская О. И. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФОНДОВЫХ БИРЖ В УКРАИНЕ 

Целью статьи является исследование проблем 

функционирования фондовых бирж в Украине, опре-

деление направлений по совершенствованию их рабо-

ты и тенденций развития отечественного рынка цен-

ных бумаг в современных условиях. Эффективное 

функционирование рынка ценных бумаг в значитель-
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ной мере влияет на экономическое развитие страны, 

ведь благодаря концентрации капитала фондовые бир-

жи способны направлять финансовые потоки в инве-

стиционно привлекательные объекты. 

В результате исследования установлено, что дея-

тельность фондовых бирж в Украине сейчас находится 

на стадии становления. Объемы биржевой деятельно-

сти по сравнению с другими странами незначительны. 

Выявлено, что перечень проблем развития отечествен-

ных фондовых бирж является достаточно многочис-

ленным. Среди них выделяют низкий уровень ликвид-

ности, недостаточную капитализацию рынка, наличие 

проблем защиты прав акционеров и инвесторов, несо-

вершенство нормативного регулирования и налогового 

стимулирования, непрозрачность рынка, отсутствие 

биржевой культуры и недостаточное количество про-

фессионалов. Впрочем, большинство из перечислен-

ных проблем поддаются решению путем увеличения 

доли организованного рынка, сокращения численности 

бирж, привлечения финансовых ресурсов, обеспечения 

защиты прав инвесторов, повышения капитализации и 

ликвидности, повышения уровня биржевой культуры и 

развития новых технологий биржевой торговли. 

Обосновано, что основным препятствием реализа-

ции указанных мероприятий является несистемное и 

разновекторное развитие национального фондового 

рынка. С целью упорядочения этого процесса Нацио-

нальной комиссией по ценным бумагам и фондовому 

рынку разработана Программа развития фондового 

рынка Украины на 2015-2017 годы «Европейский выбор 

— новые возможности для прогресса и роста», которая 

определяет основные направления дальнейшего рефор-

мирования и модернизации рынка ценных бумаг Украи-

ны. Целью программы является стимулирование прито-

ка инвестиций в экономику Украины через интеграцию 

отечественного фондового рынка в мировые рынки ка-

питала и внедрение лучших мировых стандартов. 

В статье исследованы основные задачи развития 

фондового рынка Украины и перспективы их реа-

лизации, а именно: расширение инструментария 

фондового рынка; стимулирование инвестиций и 

развития институциональных инвесторов; обеспе-

чение надежного и эффективного функционирова-

ния рыночной инфраструктуры и финансовых по-

средников; обеспечение функционирования единой 

государственной политики. В результате реализа-

ции мероприятий Программы развития фондового 

рынка Украины предусматривается повышение его 

роли в процессах аккумуляции и перераспределе-

ния финансовых ресурсов для решения приоритет-

ных проблем национальной экономики. 

Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных 

бумаг, фондовая биржа, эмитенты, инвесторы, ликвид-

ность, капитализация фондовых бирж, листинг. 

 

Паляничко Е.А. 

ПРОБЛЕМА ОТТОКА ДЕПОЗИТОВ В УСЛО-

ВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

На фоне резкой и длительной девальвации нацио-

нальной валюты, которая спровоцировала взрывной 

рост диспропорций балансов коммерческих банков, их 

декапитализацию и выход валютных и кредитных рис-

ков за критические пределы, ускорился отток депози-

тов из банковской системы и большинство банков 

столкнулось с кризисом ликвидности. В статье иссле-

дована динамика депозитного рынка в условиях обще-

ственно-политического напряжения. Показана роль 

депозитной политики в обеспечении эффективности 

банковской деятельности. В результате проведенного 

исследования выявлено, что в условиях критического 

обострения системных рисков, в котором беспреце-

дентно объединились политическая, финансово-

экономическая и банковские кризисы, более 50 банков 

признано неплатежеспособными, значительное коли-

чество из которых находится в процессе ликвидации. 

Проанализирована динамика оттока валютных и грив-

невых депозитов. Исследованы проблемы влияния 

оттока депозитов физических лиц на деятельность 

коммерческих банков, государственные финансы и 

реальный сектор экономики. Исследовано, что 2014 

год характеризуется наибольшим в истории банков-

ской системы Украины оттоком депозитов населения. 

Составлен рейтинг банков по  оттоку валютных и 

гривневых депозитов физических лиц по первой груп-

пе в 2014 году. Проанализирована динамика депозитов 

в национальной и иностранной валюте за 2009 - 2014 

годы. В результате сравнения кризисных процессов в 

Украине в 2008-2009 гг. и 2013-2014 гг. автором выяв-

лено, что результаты и последствия двух кризисных 

процессов, могут оказаться близкими. Исследование 

показало, что снижение доверия к национальной валю-

те и банковской системе спровоцировало отток вкладов 

по итогам 2014 года, который в десятки раз превышает 

показатель кризисного 2009 года. Исследованы про-

блемы оттока депозитов и с целью усовершенствова-

ния депозитной политики и повышения доверия к бан-

ковской системе определены основные пути усовер-

шенствования депозитной политики и повышения до-

верия к банковской системе. Автор пришел выводу, 

что сегодня Украина, чтобы не допустить очередного 

кризисного шока может использовать антикризисные 

мероприятия и мероприятия по экономическому воз-

обновлению, которые должным образом не были учте-

ны и задействованы в посткризисный период 2010 – 

2012 гг. Перспективами дальнейших исследований в 

этом направлении должны быть вопросы разработки 

моделей депозитного рынка, предупреждающих инди-

каторов кризиса ликвидности банка. 

Ключевые слова: депозиты, депозитный ры-

нок, банковский кризис, коммерческий банк, бан-

ковская система, отток депозитов. 

 

Рогов Г.К. 

СТРАХОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

В статье исследованы проблемы, связанные с 

формированием страхового механизма обеспечения 

корпоративной устойчивости. Такой механизм не 

является понятием, тождественным устойчивому 

страхованию, под которым понимается стратегиче-

ский поход, предусматривающий соблюдение на 

всех стадиях страхования   принципа ответственной 

идентификации, оценки и мониторинга перспек-

тивных  экологических, социальных и управленче-

ских рисков и возможностей. Страховой механизм 

обеспечения корпоративной устойчивости создает-
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ся с целью стимулирования развития предприятий 

(страхователей) в экономическом, экологическом и 

социальном измерениях. Он включает комплекс 

видов экологического и социального страхования, 

тарифную политику, основанную на анализе по-

тенциальных опасностей, связанных с низкими по-

казателями корпоративного развития во всех его 

измерениях, альтернативный трансфер риска 

(ART), а также социально - ответственное инвести-

рование капитала страховых компаний. Анализ 

законодательства и практики страхования показали, 

что страховой механизм корпоративной устойчиво-

сти в Украине находится в начале многостадийного 

процесса формирования. В Украине не нашло рас-

пространения на практике страхование правовой 

ответственности за экологическое загрязнение и 

страхование непредвиденных затрат на ликвида-

цию его последствий, не применяются инструмен-

ты альтернативного трансфера рисков (ART ), в 

частности, так называемые перестраховочные 

сайдкары, планы страхования с ограничениям рис-

ка, соглашения о перестраховании на условиях 

«ран офф», комбинированное страхование незави-

симых рисков, гарантии возмещения при опреде-

ленных убытках страховиков.  Страховые компа-

нии не сориентированы на социально - ответствен-

ное инвестирование.  Количество корпоративных 

пенсионных фондов – крайне ограниченно.  

В статье обосновывается зависимость   результа-

тивности страхового механизма обеспечения корпора-

тивной устойчивости   от взаимодействия комплекса 

факторов (соответствия правовой базы, влияния других 

финансовых механизмов, институциональной среды и 

корпоративных систем адаптации, зрелости рынка со-

циально - ответственного инвестирования и соблюде-

ния принципов устойчивого страхования). Эти факто-

ры стимулируют формирование качественно новых 

отношений между страховщиками и страхователями 

по поводу обеспечения корпоративной устойчивости. 

Дальнейшие исследования должны определить опти-

мальные корпоративные стратегии адаптации к соот-

ветствующим трансформаций страхового рынка.  

Ключевые слова: принципы устойчивого стра-

хования, страховой механизм, устойчивое развитие, 

корпоративная устойчивость, экологическое стра-

хование, альтернативный трансфер риска.  

 

Ткаченко Н.В. 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Сегодня потребитель финансовых услуг стано-

вится более требовательным и стремится к индиви-

дуализации подходов в его обслуживании и подбо-

ре финансового продукта. Реакцией продавцов и 

производителей финансовых продуктов является 

сочетание требований потребителя и рынка через 

сближение различных отраслей экономики. В дан-

ном случае не является исключением и стремление 

страховых компаний и банковских учреждений к 

расширению взаимодействия и охвата потенциаль-

ной клиентской базы. 

Целью статьи является исследование специфики 

развития банковско-страховой модели в Европе, 

США и Украине, выделение ее моделей и форм, и 

формулирование основных требований к реализа-

ции совместных банковско-страховых продуктов. 

Выявлены разновидности и формы взаимодей-

ствия банков и страховых компаний. Обосновано, 

что такому взаимодействию присущи следующие 

признаки: 1) двусторонняя природа, поскольку вза-

имодействие выступает одновременно и как про-

цесс, и как состояние; 2) динамичный характер 

процесса, что является свидетельством существо-

вания его эволюционного развития; 3) интеграция 

является самой совершенной формой взаимодей-

ствия. Исследованы особенности развития модели 

банкострахования в Европе, США и Украине.   

Сформулированы основные требования к реали-

зации совместных банковско-страховых продуктов 

– понятность и доступность; прозрачность в части 

осуществления страховых выплат; простота и лег-

кость андеррайтинга; минимальность дополнитель-

ного описания для клиента и для сотрудников 

фронт-офиса банка. 

Выделены четыре основные формы взаимодей-

ствия или сотрудничества банков и страховых ком-

паний: агентские отношения, взаимные вложения в 

капитал, клиентские отношения и интеграция. 

Обосновано, что в целом банковско-страховая 

модель функционирования экономических агентов 

обусловливается выгодностью для обеих сторон и 

определяется конъюнктурой рынка, который, в 

свою очередь, определяет построение такой моде-

ли. В современных же условиях взаимодействие 

банков и страховых компаний интенсивно расши-

ряется, и соответственно можно спрогнозировать 

продолжение такой тенденции в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: банкострахование, модели 

взаимодействия банков и страховых компаний, со-

трудничество, банковско-страховая модель, финан-

совая услуга. 

 

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И АУДИТ 
 

Выговская И.Н., Макарович В.К. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВ-

ЛЕНИЯ РИСКАМИ ФАКТОРИНГОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Стабильная работа предприятия, в первую оче-

редь, зависит от постоянства денежных потоков. В 

то же время, даже при расчетах с постоянными и 

надежными покупателями, периодически случают-

ся непредвиденные задержки платежей за отгру-

женную продукцию, товары, работы, услуги. Дли-

тельные задержки приводит к уменьшению массы 

оборотных средств в связи с инфляционными про-

цессами. Для преодоления возникновения денежно-

го дефицита предприятие вынуждено прибегать к 

различным методам финансирования, наиболее 

эффективным из которых является факторинг. Од-

ним из сдерживающих факторов развития факто-

ринга в Украине представляется наличие высоких 

рисков для фактора и недостаточная разработан-
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ность и обоснованность методов и моделей постро-

ения систем управления рисками факторинговой 

компании. Не добавляет уверенности и чрезвычай-

ная степень турбулентности экономики Украины, 

изменчивость законодательного и налогового поля. 

В статье проанализированы преимущества и недо-

статки основных методик, которые применяются 

риск- менеджерами факторинговых компаний. 

Также предложено  усовершенствование организа-

ционно методических положений экономического 

анализа эффективности факторингового бизнеса и 

методическое обеспечение оценки внутренних рис-

ков деятельности факторинговых компаний ради 

выбора оптимальных методов управления рисками 

и их негативными последствиями, что позволяет 

повысить эффективность управления факторинго-

вой компании в целом. Применение отечественны-

ми факторинговыми компаниями приведенных 

пропозиций позволит повысить эффективность 

управления рисками их деятельности путем приня-

тия оптимальных управленческих решений и обес-

печит прибыльность факторингового бизнеса.   

Ключевые слова: риск, управление, бухгалтерская 

информация, экспертное оценивание, эксперт, факто-

ринг, факторинговая компания, андеррайтинг, скоринг. 

 

Гандзюк О.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИ-

СТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В управленческой деятельности предприятия 

важную роль играет бухгалтерский учет. Опера-

тивность, достоверность и обеспеченность управ-

ленческих решений абсолютно зависит от качества 

информационных ресурсов и адекватности средств 

коммуникации, которые применяются для их пере-

дачи, поэтому возникает насущная необходимость 

в совершенствовании системы информационного 

обеспечения деятельности предприятия, что позво-

лит повысить качество учетно-аналитической ин-

формации, ее обработку и хранения. 

Основной задачей исследования является харак-

теристика основных теоретических аспектов фор-

мирования учетно-аналитической системы пред-

приятия, определение процесса взаимодействия 

элементов данной системы и их влияния на процесс 

управления предприятием. 

В системе учетно-аналитического обеспечения 

происходит процесс сбора, регистрации, обобщения и 

анализа информации. Учетная информация формиру-

ется в рамках финансового и управленческого учета, 

аналитическая информация формируется на основе 

данных с использованием методов стратегического, 

финансового и управленческого анализа в зависимости 

от требований заинтересованных пользователей. 

Рассматривая учетно-аналитическую систему с 

точки зрения тектологии, то для нее характерны все 

существующие виды основных организационных 

механизмов (формирование и регулирование систем). 

К формирующим механизмам в теории тектологии 

относятся конъюгация (сочетание комплексов), ин-

грессия (вхождение элемента одного комплекса в 

другой) и дезингресия (распад комплекса). 

Сущность учетно-аналитической системы как 

составляющей общей системы управления заклю-

чается в объединении учетных и аналитических 

операций в один процесс, выполнение оперативно-

го микроанализа, обеспечения непрерывности этого 

процесса и использовании его результатов для 

формирования рекомендаций по принятию управ-

ленческих решений. 

Основными задачами учетно-аналитической систе-

мы предприятия, направленными на совершенствова-

ние процесса информационного обеспечения принятия 

эффективных управленческих решений, являются: 

планирование деятельности предприятия по ее видам, 

центрам ответственности и предприятия в целом, фор-

мирование аналитических бюджетов, учет хозяйствен-

ных операций по целевым направлениям н базе данных 

бухгалтерского учета с применением нефинансовых 

показателей, анализ деятельности предприятия, кон-

троль выполнения задач и достоверностью отражения 

аналитических данных. 

Учетно-аналитическая система, действуя пер-

манентно, повышает качество и расширяет область 

практического применения учетной информации, 

положительно влияя, в конечном счете, на качество 

подготавливаемой и представленной отчетности и 

отчетные показатели, то есть на эффективность 

учетной информации для внешних пользователей. 

Ключевые слова: економическая информация, 

учетно-аналитическая система, управленческие 

решения, информационное обеспечение. 

 

Данькив И.Я., Остапьюк М.Я. 

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И ОСОБЕННО-

СТИ УЧЕТА В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

В статье отражена экспансия двойной бухгалте-

рии в Европе в средние века. К 1500 г. двойная за-

пись представляла собой технику учета, известную 

только итальянским купцам. В дальнейшем, начи-

ная с ХIV в., европейские народы (португальцы, 

французы, немцы и другие) начали применять эту 

технику учета в себя. 

В период с XIII в. к середине XIX в. двойная 

бухгалтерия завоевывает одну отрасль хозяйства за 

другой, страну за страной. Количество ее адептов в 

Европе стремительно растет. Наиболее ярким и 

прогрессивным периодом в истории бухгалтерии 

были ХIV и ХУ века. В эпоху Ренессанса решаю-

щим моментом в становлении бухгалтерского учета 

как науки, его успехом был выход в 1494 г. книги 

великого итальянского математика Луки Пачоли 

(1445-1515 гг.) «Summa de Arithmetica. Geometria. 

Proportioni et Proportionalita »(Сумма арифметики, 

геометрии, учения о пропорциях и отношениях). Л. 

Пачоли дал первое обобщение двойной бухгалте-

рии, провел комплексное описание ее приемов и, 

благодаря его научной работе , диграфизм (метод 

двойственности) сначала распространился в Евро-

пе, а со временем и во всем мире. 

Трактаты, в первую очередь труд Л. Пачоли, име-

ли научное и учебно-методическое влияние в плане 

освоения бухгалтерского учета. Они не охватывали 

всю его практическую сторону. В частности, бельгий-
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ским ученым Раймондом де Рувер установлено, что в 

ХУ в. практика деятельности расчетных палат, было 

намного совершеннее описана несложная система 

учета в ранних трактатах. Недостатком трактатов бы-

ло отсутствие описания промышленного учета, усо-

вершенствований его в Венеции, Флоренции, Милане 

и других городах Италии. Не умаляя значимости Л. 

Пачоли и его трактата, в нем не находим ничего о 

параллельных счетах, дополнительных книгах, кон-

трольных и взаимосвязанных счетах, о создании ре-

зервов, проверки баланса и многое, о чем знали и 

пользовались купцы, но это не было отражено в трак-

тате. ХIV и ХУ века были наиболее прогрессивным 

периодом в истории бухгалтерии. За ним наступил 

огромный период застоя, который затянулся до XIX в. 

Процесс внедрения двойной записи распространялся, 

а процесс развития и совершенствования учета нет. 

Ключевые слова: записи, двойная бухгалтерия, 

журналы, книги, отчеты, контракты, консигнация, 

активы, расчетные палаты, учет, счетоводство, ре-

гистры, торговля, компании, общества, отделения. 

 

Пылыпив Н.И., Маркив М.М. 

МЕСТО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКО-

ГО УЧЕТА В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЕРЕВООБ-

РАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В статье исследовано место организации управлен-

ческого учета на деревообрабатывающих предприяти-

ях по производству твердого биотоплива с целью по-

лучения достоверной информации для принятия мене-

джерами управленческих решений. Установлено, что 

управление на исследуемых деревообрабатывающих 

предприятиях можно определить как процесс целена-

правленного экономического и социального воздей-

ствия на хозяйственную деятельность предприятия с 

целью реализации его стратегии. 

Обосновано, что решению проблемы информаци-

онного обеспечения современной системы управления 

деревообрабатывающими предприятиями с целью реа-

лизации управленческих целей, как стратегических, так 

и оперативных, будет способствовать углубление тео-

ретических подходов по совершенствованию органи-

зации управленческого учета. Определена необходи-

мость структурирования таких целей в пределах четы-

рех уровней, а именно: первого - национального; вто-

рого - отраслевого; третьего - регионального и четвер-

того - на уровне предприятия.  

Реализация выделенных управленческих целей 

на уровне деревообрабатывающего предприятия 

зависит от рациональной организации управленче-

ского учета как системы приемов в разрезе различ-

ных функций управления, реализация которых 

должна обеспечивать принятие соответствующих 

управленческих решений. 

На основании  проведенного исследования, раз-

работано иерархическую модель информационных 

потоков, полученных в результате надлежащей ор-

ганизации управленческого учета для реализации 

управленческих целей различных уровней.  

Предложено концептуальная модель организа-

ции управленческого учета в информационном 

обеспечении системы управления деревообрабаты-

вающим предприятием, что дает возможность 

обеспечить повышение эффективности управлен-

ческих решений. Установлено, что в случае, когда 

возникает необходимость принятия решения о те-

кущей деятельности, которая будет способствовать 

стратегическому развитию предприятия для вы-

полнения поставленных целей аппаратом управле-

ния деревообрабатывающим предприятием, целе-

сообразным является выделение новой функции 

управления - администрирование (управление дея-

тельностью, руководство). Эта функция предусмат-

ривает процедуру выбора между различными аль-

тернативами на основе анализа информации, кото-

рая характеризует конкретную практическую дея-

тельность субъекта с целью повышения конкурен-

тоспособности и обеспечения устойчивого развития 

предприятия в современных условиях. 

Обосновано, что именно  от организации управлен-

ческого учета, зависит получение достоверной анали-

тической информации о хозяйственной деятельности в 

системе бухгалтерского учета, который выступает ос-

новой (базисом) для реализации таких функций управ-

ления, как: планирование, организация, мотивация, 

учет, контроль, анализ, регулирование и администри-

рования для обеспечения устойчивого развития дере-

вообрабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: организация управленческо-

го учета, деревообрабатывающие предприятия, 

управленческие решения, правленческие цели, ин-

формационное обеспечение. 

 

Реслер М.В. 

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПОНЕН-

ТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 

ИНТЕГРАЦИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 

В статье исследовано влияние операционной 

компоненты финансового менеджмента на инте-

грацию хозяйственного учета. Исследуя интегра-

цию хозяйственного учета, отмечаем, что бухгал-

терский учет является системой, поскольку к ней 

можно применять определение как упорядоченную 

совокупность взаимосвязанных элементов, для ко-

торых свойственны определенные закономерности. 

Система учета является сложной, поскольку вклю-

чает большое количество элементов и связей между 

ними, что обусловлено сложностью отображения 

объектов, по которым организуется наблюдение, 

получение данных и преобразования их в полезную 

информацию для управления предприятием. 

Проведенные исследования дают основания по-

лагать, что роль бухгалтерской информации в си-

стеме учетно-аналитического обеспечения опера-

ционной компоненты финансового менеджмента 

отображают важную роль. Поскольку, учетно-

аналитическое обеспечение операционной компо-

ненты финансового менеджмента следует считать, 

интегрированной системой, выполняет обслужива-

ющую функцию по отношению нужд управления в 

части информации о движении денежных потоков в 

процессе операционной деятельности предприятия. 

Также обеспечивает менеджмент важной и опера-

тивной учетно-аналитической информацией для 

принятия управленческих решений. 
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Ключевые слова: операционная компонента, 

финансовый менеджмент, операционный менедж-

мент, учетно-аналитическое обеспечение. 

 

Сорока Й.Й. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ФИНАНСО-

ВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Динамичность функционирования рыночной 

экономики на современном этапе диктует хозяй-

ствующим субъектам необходимость своевремен-

ного анализа финансового состояния. Это связано с 

тем, что устойчивое финансовое состояние пред-

приятия в перспективе является необходимым 

условием для его эффективных деловых взаимоот-

ношений со своими контрагентами. В условиях 

кризисных состоянии на любом уровне – мировом, 

или непосредственно в стране, когда возрастает 

вероятность нарушения сложившегося финансово-

го положения в результате сотрудничества с «про-

блемными» хозяйствующими субъектами, – для 

предприятий все более необходимым становится 

анализ финансового состояния своих деловых 

партнеров, как нынешних, так и потенциальных. 

Для успешного функционирования предприятия 

большое значение имеет принятие обоснованных 

экономических решений на основе всестороннего 

анализа финансового состояния и качественной 

оценки процессов финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Значение ана-

лиза финансового состояния предприятия возраста-

ет в связи с тем, что его показатели важны не толь-

ко для руководителей предприятия, но и для его 

существующих и потенциальных партнеров (кре-

диторов, клиентов, поставщиков и др.). 

Анализ финансового состояния предприятия яв-

ляется сложным и трудоемким видом деятельности, 

который характеризуется двумя основными аспек-

тами: выбором методики анализа, соответствующей 

потребностям конкретного пользователя, и адек-

ватностью интерпретации пользователем показате-

лей финансового состояния предприятия. 

Первый аспект связан с многообразием исполь-

зуемых на практике методик анализа финансового 

состояния предприятия, различием в составе и 

структуре включаемых показателей, способами их 

оценки. Обоснованный выбор системы финансовых 

показателей, установление их влияния на оценку 

финансового состояния в зависимости от конкрет-

ных интересов пользователя определяет достовер-

ность и полноту получаемых выводов. 

Второй аспект проявляется при интерпретации 

полученных пользователем результатов. В зависи-

мости от способа их представления пользователь 

должен, как правило, самостоятельно интерпрети-

ровать получаемую информацию применительно к 

своим потребностям, причем интерпретация не все-

гда адекватна реальному положению предприятия в 

силу многоаспектности рассматриваемых проблем. 

С учетом сказанного, особое значение приобретает 

серьезная постановке аналитической работы на пред-

приятиях, связанной с изучением зарубежного опыта 

анализа и прогнозированием финансового состояния. 

Это позволит своевременно выявить и предотвратить 

негативные тенденции в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, устранить то, что уже име-

ют место, а, кроме того, оценить возможность утраты 

платежеспособности как данного предприятия, так и 

потенциальных и реальных партнеров. 

Ключевые слова: финансовое состояние, лик-

видность, платежеспособность, финансовая устой-

чивость, рентабельность, деловая активность, гори-

зонтальный анализ, вертикальный анализ. 

 

Судин Ю. 

УЧЕТ ГУДВИЛЛА ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Одним из существенных активов, что обеспечивает 

соответствующую информацию управления и оказывает 

влияние на инвестиционную привлекательность есть 

гудвилл. Благодаря интерпретации и изменения в под-

ходах, гудвилл создает много дискуссий и является од-

ним из самых проблемных категорий в общей методоло-

гии бухгалтерского учета не только в Украине, но и во 

всем мире. В настоящее время нет достаточно исследо-

ваний на признания и оценки гудвилла в экономической 

литературе и нормативных актов, регулирующих бух-

галтерский учет нематериальных активов, подтвержда-

ющего, актуальность данного исследования. 

Гудвилл является неотъемлемой частью жизненного 

цикла предприятия и одним из факторов успешной дея-

тельности на международном рынке. Однако концепту-

альная основа учета гудвилла и проверки на предмет 

обесценения требует изменений и улучшений. Во-

первых теоретическая основа учета гудвилла нематери-

альный актив выделена. Основные требования к его 

признанию в бухгалтерском учете и раскрытия в финан-

совой отчетности определяются. Концептуальные осно-

вы бухгалтерского учета гудвилла в экономических и 

бухгалтерских интерпретаций рассматриваются. Крити-

ческий анализ существующих подходов к учету гудвил-

ла наблюдается. Усовершенствованный способ учета 

для внутреннего гудвила предложина. Необходимость 

учета для внутреннего доброй воли в качестве инстру-

мента инвестиционной привлекательности обоснована. 

Предложенный метод учета гудвилла будет ге-

нерировать информацию конкурентных преиму-

ществ компании и организует контроль над ней. 

Информация может быть основой для стратегиче-

ского анализа компании и влиять на рентабель-

ность и конкурентоспособность. 

Остается открытым вопрос об точной оценке доброй 

воли и приоритетном методе отбора определения его 

стоимости в целях формирования достоверной инфор-

мации о нематериальных активах компании. 

Ключевые слова: гудвил, нематериальные 

активы, учет гудвилла, интеллектуальный капитал, 

внутренний гудвилл. 

 

Усатенко О.В. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РИСКОВЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Рисковый инновационный проект венчурного 

предприятия - это плановый комплекс технических, 

производственных, экономических и организационных 
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мероприятий, которые обеспечивают эффективное 

решение конкретной задачи приоритетного направле-

ния развития науки и техники, путем осуществления 

инновационных изменений и обобщение их в единое, 

комплексное целое. При реализации рискового инно-

вационного проекта существует вероятность возникно-

вения непрогнозируемых ситуаций, связанных с реали-

зации планов и выполнения бюджетов предприятия, 

что связано с неблагоприятными хозяйственными ре-

зультатами, потерями ресурсов и получением убытков. 

В результате успешной реализации рискового иннова-

ционного проекта, появляется объект - инновация, не 

просто внедренный в производство, а успешно внед-

ренный и приносящий прибыль. 

Процесс разработки и внедрения рискового инно-

вационного проекта состоит из ряда последовательных 

стадий, которые являются цепочкой последовательный 

составляющих. Но не все составляющие проекта про-

исходят на венчурном предприятии, поэтому, бухгал-

терский учет рискового инновационного проекта вы-

ходит за пределы одного предприятия. Основным ин-

формационным источником, касательно рискового 

инновационного проекта, являются данные бухгалтер-

ского учета. Это означает, что первоочередными зада-

чами системы бухгалтерского учета является предо-

ставление информации по каждой из звеньев цепочки 

процесса разработки и внедрения рискового инноваци-

онного проекта. Системе учета препятствует тот факт, 

что не существует единой системы учетных регистров 

и бухгалтерских счетов для отражения расходов, дохо-

дов и результатов инновационной деятельности. 

Поэтому, необходимо рассмотреть модель учета 

составляющих цепочки процесса разработки и 

внедрения рискового инновационного проекта вен-

чурного предприятия, которая является информа-

ционным обеспечением управленческого персонала 

относительно проекта. А также разработать рабо-

чий план счетов венчурного предприятия, для по-

лучения детальной аналитической информации по 

разработке и внедрению рискового инновационно-

го проекта. Который предполагает аналитический 

учет относительно раскрытия элементов себестои-

мости рискового инновационного проекта по ста-

диям разработки и внедрения; раскрытия элементов 

доходов как по видам реализованной готовой инно-

вационной продукции, так и по видам других инно-

ваций; раскрытия финансовых результатов. 

 

Шевчук О.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Одним из важнейших направлений формирова-

ния системы государственного финансового кон-

троля в Украине является всестороннее и поступа-

тельное развитие используемого в контрольной 

практике аудита эффективности. В то же время, для 

обеспечения комплексности рассмотрения вопроса 

использования аудита эффективности в системе 

государственного финансового контроля требуется 

значительное внимание оценке его эффективности 

и эффективности его отдельных составляющих. 

В статье доказывается, что аудит эффективности в 

системе государственного финансового контроля дол-

жен быть сконцентрирован на направлениях эффек-

тивности: организационно-правовых и финансово-

хозяйственных аспектов функционирования государ-

ственных органов; функциональной деятельности гос-

ударственных органов; управленческой деятельности в 

сфере приватизации государственного имущества; 

управления государственными предприятиями и пред-

приятиями, акции которых находяться в государствен-

ной собственности. 

Исследуется аудит эффективности программ и 

проектов. Для повышения уровня аудита эффек-

тивности программ и проектов предлагается усо-

вершенствовать информационно-аналитическое 

обеспечение, в рамках чего - разработать и внед-

рить такие комплексы программных средств, как 

комплекс «Аудит программ и проектов», про-

граммный комплекс определения скрытых законо-

мерностей в базах данных и анализа неструктури-

рованной информации и тому подобное. 

По результатам исследования предложены 

направления полноценного внедрения аудита эф-

фективности в бюджетной, налоговой, таможенной, 

валютной и инвестиционной сферах. 

Исследуется место аудита эффективности в ор-

ганизации налогового контроля. При этом доказы-

вается, что им должно быть охвачено оценку эф-

фективности: формирование и реализации осу-

ществляемой в Украине налоговой политики; 

функционирования отечественной налоговой си-

стемы; действующего налогового законодательства 

и администрирования; выявление и предотвраще-

ние налоговых правонарушений. 

В статье определены концептуальные основы 

совершенствования аудита эффективности, в том 

числе: расширение спектра направлений проведе-

ния органами государственного контроля аудита 

эффективности; увязка системы показателей для 

измерения эффективности деятельности главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств 

с бюджетной политикой государства и приоритета-

ми социального развития, результатам аудита эф-

фективности как неотъемлемой составляющей си-

стемы государственного финансового контроля и 

тому подобное. 

Ключевые слова: аудит эффективности, стан-

дартизация, программно-целевое бюджетирование. 

 

Яцко М.В., Яцко Л.Б. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПО 

РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕГЛА-

МЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье исследуются актуальные вопросы по 

повышению эффективности принятия управленче-

ских решений в условиях роста конкурентной 

борьбы на внутреннему и внешних рынках с пози-

ции регламентирования информационных потоков.  

Формирование информации о деятельности пред-

приятия, в частности финансовой, осуществляется с 

помощью методов и инструментария бухгалтерского 

учета, которые обеспечивают данными  систему 

управления отечественных предприятий. Именно 

информация способна упорядочить хозяйственные 
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операции и процессы, обеспечивая относительное 

равновесие между внутренними и внешними потреб-

ностями предприятия, и тем самым стать основанием 

его финансово-экономического процветаня. 

Организация бухгалтерского учета является 

неотъемлемым элементом в процессе создания, 

обработки и использования учетных данных, что 

характерно для всех предприятий независимо от 

формы собственности. Для обеспечения качествен-

ного процесса организации бухгалтерского учета 

предприятия разрабатывают и внедряют в практику 

систему внутренних регламентов. 

Повышение эффективности представления и 

обнародования финансовой отчетности в системе 

организации бухгалтерского учета обеспечит ком-

плексное информирование пользователей о дея-

тельности предприятия. От уровня организации 

бухгалтерского учета зависит эффективность обес-

печения всей системы интересов пользователей 

финансовой отчетности и функционирования бух-

галтерского учета на предприятии в целом. 

В современных условиях система менеджмента 

и методология бухгалтерского учета ориентирова-

ны  на сохранение капитала, получение максималь-

ных прибылей и отображение их показателей в 

стандартизованной финансовой отчетности. По-

этому необходимым является расширение границ 

влияния организации бухгалтерского учета на ре-

шения пользователей. 

В статье предложено к использованию субъек-

тами хозяйствования Положения о раскрытии ин-

формации, которое сосредоточено на удовлетворе-

ние интересов внешних пользователей. Это внут-

ренний организационно-распорядительный доку-

мент, который регулирует представление и обнаро-

дование финансовой отчетности и должен соответ-

ствовать ряду требований. Рассматриваются осо-

бенности структуры такого положения и его адап-

тации к системе управления предприятием в совре-

менных условиях. Аргументируется необходимость 

совершенствования формирования внутренних ре-

гламентов предприятия. 

Ключевые слова: внутренние регламенты, фи-

нансовая отчетность, организация бухгалтерского 

учета, представление, обнародование, раскрытие 

информации. 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ! 

ПОРЯДОК ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ  

УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА» 
Для розгляду питання про публікацію статті у Науковому віснику Ужгородського національного універ-

ситету. Серія «Економіка» необхідно надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) 

наступну інформацію: 

1) статтю (з оригінальними результатами досліджень, які раніше не публікувалися в інших виданнях); 

2) авторську довідку; 

3) відскановану рецензію доктора наук; 

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії 

про прийняття статті до друку). 

Після розгляду та рецензування редакційна колегія приймає рішення щодо можливості публікації статті. 

Автору по електронній пошті надсилається відповідне повідомлення про прийняття або відмову у прийн-

ятті статті до друку. Статті включаються до поточного збірника тільки після отримання редакцією підтве-

рдження сплати за публікацію. 

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні 

результати та авторську стилістику.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 статті публікуються українською, російською, англійською мовами; 

 матеріали статті повинні бути представлені в електронній версії Word, шрифт - Тіmеs New Roman, 

висота букв - 14 рt, відстань між рядками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті -  не менше 8 

і не більше 16 сторінок; 

 поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм, відступ абзацу – 10 мм; 

 будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. табличний матеріал, повинні 

використовуватися з посиланням на джерело її походження. Якщо вони є результатом власного 

дослідження, їх також необхідно супроводжувати відповідними поясненнями щодо методології 

отримання даних; 

 таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в тексті.  

 номери таблиць проставляються зверху у правому кутку напівжирним шрифтом, а назви по 

центру також напівжирним шрифтом. Шрифт даних, які містяться в таблиці повинен бути - 12рt, 

відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал; 

 назви і номери рисунків подаються внизу по центру напівжирним шрифтом. Рисунки 

обов’язково мають бути згруповані та подані у форматі А-4 окремим файлом, шрифт – 12 рt.  

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ 
 перший рядок зліва – УДК – наводиться напівжирними літерами, без відступів та абзаців; 

 через один рядок від УДК по центру – імена авторів (повністю прізвище, ім'я, по батькові), 

науковий ступінь та звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних 

авторів), контактні телефони та електронні адреси;  – наводиться напівжирними літерами, без 

відступів та абзаців; 

 через один рядок від імен авторів по центру – назва статті – наводиться великими напівжирними 

літерами, без відступів та абзаців; 

 через один рядок від назви статті – анотація (не менше шести і не більше дванадцяти рядків) та 

ключові слова (не більше десяти) українською мовою – наводиться курсивом, розмір шрифту - 10 

рt Іtаlіс Times New Rоman. Відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал; 

 через один рядок від ключових слів – текст статті. 

Всі структурні частини статті (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р.  

№7-05.1) мають бути виділені жирним шрифтом: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на 

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

 формулювання цілей статті (визначення завдання); 

 опис основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

 висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку; 

 список використаних джерел. 
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УВАГА! У зв'язку із включенням журналу до низки міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних, 

список використаних джерел має складатися з двох блоків: ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ і 

REFERENCES. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – джерела подаються мовою оригіналу, оформлені відповідно 

до вимог ВАК, приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 

2008 (Форма 23, с. 9-13)). У тексті посилання на використані джерела позначаються цифрами в квадратних 

дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел. Розмір шрифту - 14 рt Іtаlіс 

Times New Rоman, а відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал. 

REFERENCES- такий самий список використних джерел,  транслітерований в романському алфавіті. Ро-

змір шрифту - 14 рt Іtаlіс Times New Rоman, а відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал.  При наяв-

ності проблем з оформленням refereces, редакція може допомогти у їх вирішенні. 

В кінці статті додається авторський реферат статті англійською та російською мовами (авторський ре-

ферат статті повинен містити: прізвище та ініціали авторів; назву статті; стислий зміст (250-350 слів) та 

ключові слова). Розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Times New Rоman, відстань між рядками – 1 комп'ютерний 

інтервал, відступ абзацу – 0,5 см. Переклад англійською та російською мовою повинен бути достовірним 

(не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх 

вирішенні.  

До статті слід додати зовнішню рецензію доктора наук!  

Кількість співавторів повинна бути не більше 3-х. Приймаються також до друку наукові статті студентів 

(у співавторстві з керівником), проте не більше 3-х на один випуск. Відбір здійснюється на конкурсній 

основі. 

Разом із статтею надсилається АВТОРСЬКА ДОВІДКА у наступній формі: 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора   

Назва статті   

Тематична рубрика статті Виберіть із нижченаведеного переліку*: 

Макроекономічні дослідження 

Економіка та управління національним господарством 

Регіональні соціально-економічні дослідження 

Економіка підприємств і галузей 

Фінанси і банківська справа 

Бухгалтерський облік і аудит  

* тематичні рубрики можуть змінюватися за рішенням 
редакційної колегії. 

Вчений ступінь, вчене звання   

Місце роботи або навчання, посада   

Контактний телефон і адреса електронної 

пошти 

  

Адреса та номер відділення Нової Пошти 

для відправки видання 

  

Чи потрібен додатковий друкований 

примірник вісника (ТАК, кількість 

екземплярів / НІ) 

  

* у разі, якщо авторів статті більше ніж 1, то інформація надається по кожному автору окремо. 

 

ОПЛАТА 

Оплата складає 30 грн.  за сторінку формату А-4 + 1% (комісія банку) і включає отримання 1-го примір-

ника, який буде надісланий за допомогою Нової Пошти (за рахунок отримувача). Кожний додатковий 

примірник номеру - 50 грн. 

Статтю, рецензію та копію квитанції про оплату надсилати на e-mail: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua  

конт. тел.: +38(050) 950-96-40 Валерія Олегівна Огородник 
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