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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДУСТРІЇ МОДИ

У статті досліджується розвиток однієї з креативних індустрій, а саме індустрії моди. Акцентується увага на виокремленні у 
даній індустрії креативної складової та дослідженні життєвого циклу товарів з наголосом саме на межі креативності. Розкрива-
ються теоретичні підходи щодо поділу індустрії моди на креативну галузь та легку промисловість.

Ключові слова: креативність, креативні індустрії, індустрія моди, межа креативності, легка промисловість. 

Жулид-Христосенко Ю.О. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КРЕАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ
В статье исследуется развитие одной из креативных индустрий, а именно индустрии моды. Акцентируется внимание на 

выделении в данной индустрии креативной составляющей и исследовании жизненного цикла товаров с акцентом именно на 
границу креативности. Раскрываются теоретические подходы касательно разделения индустрии моды на креативную отрасль и 
легкую промышленность.

Ключевые слова: индустрия моды, креативность, креативные индустрии, грань креативности, легкая промышленность.

Zhulid-Khrystosenko I.O. THEORETICAL APPROACHES TO CREATIVE CONSTITUENT OF FASHION INDUSTRY
The article examines the development of the fashion industry, one of the creative industries. Attention is focused on the detachment 

of creative component in this industry and product life cycles research emphasizing the marge of creativity. In the article theoretical 
approaches to the separation of the fashion industry to creative industry and light industry are given.

Keywords: fashion industry, creativity, creative industries, marge of creativity, light industry.

Постановка проблеми. Виділення межі креатив-
ності індустрії моди і її розмежування на креативну 
індустрію та легку промисловість є доволі важливою 
проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх 
наукових працях теорію індустрії моди розглядають 
багато провідних вчених-економістів. Теоретичні під-
ходи до індустрії моди мають два основних напрями: 
теорія «просочування зверху-вниз», прибічниками 
якої є Т. Веблен [1], Г. Зіммель [2] та Дж. Лавер [3], 
а також теорія горизонтального розвитку моди, 
прибічниками якої є С. Кінг [4] та Д. Робінсон [5]. 
Е. Роджерс [6], Г. Спролс та Л. Бернс [7], які свою 
увагу концентрують на дослідженні життєвих циклів 
товарів індустрії моди.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Обґрунтування креативності індустрії 
моди, а також визначення межі креативності у про-
цесі виробництва продукції цієї індустрії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному глобалізованому світі відбуваються про-
цеси, які характеризуються зростанням креативності 
в якості визначальної риси економічного життя. 
Креативність виступає джерелом нових техноло-
гій, нових індустрій та багатьох інших економічних 
благ. Проте, як і будь-яке виробництво, креативні 
індустрії в процесі своєї діяльності формують попит. 
Оскільки продукція креативних індустрій або цілком 
є нематеріальною, або ж її матеріальна частина не є 
основною у процесі формування цінності, то визна-
чення факторів формування попиту є складною зада-
чею. Однак, на нашу думку, саме мода впливає на 
функціонування креативних індустрій найбільше, і 
жодна інша економічна діяльність не є більш залеж-

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ною від моди. У цьому і полягає актуальність теми 
дослідження, а отже, існує необхідність розкриття 
впливу моди на виробництво взагалі, і на виробни-
цтво саме креативної продукції.

Мода як феномен завжди стимулювала і стиму-
лює виробництво на випуск того чи іншого продукту, 
оскільки суспільство має стійкий попит, що, в свою 
чергу, породжує пропозицію. Таким чином, мода 
стала виступати рушійною силою економічного про-
гресу. Мода впливає не лише на виробництво предме-
тів споживання, але й на виготовлення засобів вироб-
ництва. Цілком зрозуміло, що багато теоретиків у 
своїх наукових працях намагаються розкрити фено-
мен моди, але, якщо західні експерти дають їй пози-
тивну оцінку, то, наприклад, в радянський період 
мода як серйозний фактор виробництва ігнорувався.

Індустрія моди характеризується як глобальний 
багатомільярдний бізнес, основною метою якого є 
виготовлення і продаж модних товарів: одягу, взуття 
та аксесуарів. Термін «індустрія моди» використову-
ється для позначення численних індустрій та сфер 
послуг, які об’єднують мільйони людей на міжнарод-
ному рівні.

Становлення модної індустрії пов’язано з пара-
лельним розвитком престижного споживання і «сус-
пільства масового споживання». До кінця ХІХ ст. 
індустрія моди була відсутня, хоча сама мода як 
соціальний феномен відомий ще з античних часів. 
Це пояснюється тим, що поки рівень життя основної 
маси населення залишався низьким, її споживання 
обмежувалося предметами першої необхідності 
з чисто функціональними властивостями. Модні 
товари (ювелірні прикраси, вишуканий одяг) купу-
вали нечисленні аристократи і багатії. Масове вироб-
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ництво модних товарів не могло виникнути, поки не 
став формуватися масовий середній клас.

У період з 1890-х до 1960-х років виробництво 
модного одягу та аксесуарів поступово перетворю-
ється з дрібного бізнесу на масове виробництво і стає 
індустрією. Ще в середині ХІХ ст. з’явилися спе-
ціальні журнали мод, де досліджувалися тенденції 
поточного сезону і асортимент модних магазинів (те, 
що «носять в Парижі»).

У 1950–1960-ті роки, в період формування в роз-
винених країнах суспільства масового споживання, 
розвивається система прогнозування моди. Поява 
компаній, що спеціалізуються на аналізі тенденцій 
індустрії моди, пов’язано з тим, що масове вироб-
ництво готового одягу вимагало приймати «масш-
табні» і довгострокові рішення щодо виробництва і 
закупівлі. Тому виробник масового готового одягу 
почав залежати не тільки від запитів розробника, 
але від того, яку сировину пропонує йому постачаль-
ник. Постачальник міг запропонувати тільки те, що 
дозволяло виготовити сировину, які були в наявності 
на ринку на даний момент. З метою появи на ринку 
товарів індустрії моди нового кольору, актуальної 
фактури і оригінального фасону треба було за три 
роки до цього внести зміни до технології вирощу-
вання бавовни і одночасно створити формулу для 
виробництва барвника майбутнього полотна. Саме 
у зв’язку з такими особливостями ведення бізнесу 
виникла система прогнозування, яка передбачала 
зміну домінуючої тенденції.

Починаючи з цього періоду економіка моди роз-
ділилася на два рівні – товари «от кутюр» (інди-
відуальні замовлення для еліти) і «прет-а-порте» 
(масове виробництво для середнього класу). Саме  
1960–1980-ті роки стали епохою відомих паризь-
ких кутюр’є – Коко Шанель, Крістіана Діора, Ів Сен 
Лорана, Юбера Живанші та ін. [8, с. 374].

З 1990-х років в індустрії модних товарів панує 
«плюралізм», при якому неможливо вирахувати 
який-небудь єдиний домінуючий стиль, адже тен-
денції моди мають безліч трендів. Паралельно з цим 
зростає швидкість змін, оскільки інформація про 
нові стилі моментально поширюється завдяки новим 
засобам комунікації (рис. 1). Також спостерігається 
часткова переорієнтація індустрії моди зі споживачів 
середнього віку зі стабільним середнім доходом на 
більш молодий сегмент. Наприкінці ХХ ст. відбулося 
зниження ролі талановитих стилістів – розробників 

модних тенденцій, оскільки фірми-виробники, які 
пропагують власні бренди, також набувають суттє-
вого впливу на споживачів.

Одним з найважливіших завдань, яке виникає 
при аналізі індустрії моди, є чітке розуміння того, 
які процеси відносяться до креативного сектору, 
а які стають вже частиною легкої промисловості. 
Виокремити чітке розмежування між ними дуже 
складно, адже з плином часу і розвитком техноло-
гій границі (межі) між ними поступово стираються, 
а те, що свого часу вважалося креативним і новим, 
як правило, на наступному етапі стає засобом легкої 
промисловості. Варто також зазначити, що будь-який 
поділ індустрії моди на креативний сектор та легку 
промисловість є умовним. На нашу думку, найбільш 
доречним є вираження поділу індустрії моди через 
циклічність виробництва. Необхідно зазначити, що 
межа креативності є своєрідною віссю розвитку інду-
стрії моди. Переходи від креативної компоненти до 
легкої промисловості є плавними і циклічними.

Індустрія моди є явищем сучасної епохи. До 
середини ХІХ ст. практично весь одяг був ручної 
роботи і вироблявся або в домашніх умовах, або на 
замовлення у кравців. На початку ХХ ст. з появою 
нових технологій, таких як швейні машини, під-
йомом світового капіталізму і розвитком фабричної 
системи виробництва та розповсюдженням роздріб-
ної торгівлі (універмаги одягу), виробництво това-
рів індустрії моди починає носити масовий характер 
з використанням стандартних розмірів і фіксованих 
цін. Варто зазначити, що в першу чергу індустрія 
моди розвивалася в Європі та Америці, а сьогодні 
це є міжнародна і глобалізована галузь, особливістю 
якої є певний алгоритм створення модних товарів, а 
саме: розробка моделі в одній країні, виробництво – 
в другій, продаж – у третій. Наприклад, Американ-
ська модна компанія замовляє сировину у Китаї, 
виготовляє модні вироби у В’єтнамі, декорує в Іта-
лії і відправляє на склад у США для реалізації у 
торгових точках на міжнародному рівні. Індустрія 
моди включає в себе проектування, виготовлення, 
розповсюдження, маркетинг, роздрібну торгівлю, 
рекламу і просування всіх видів модних товарів 
від найбільш ексклюзивних і дорогих «от кутюр» 
та дизайнерської моди до звичайних, повсякденних 
модних виробів.

На сьогоднішній день креативна індустрія моди 
заслуговує особливої уваги, враховуючи її торго-

вий потенціал. Індустрія моди включає в себе 
широкий спектр продуктів, у тому числі пар-
фуми, прикраси та аксесуари, такі як шарфи, 
гаманці й ремені. Унікальні вироби ручної 
роботи відрізняються від промислового вироб-
ництва. Таким чином, дизайн модної продукції 
повинен бути захищений авторськими правами 
або торговими марками перед виходом на кон-
курентоспроможні міжнародні ринки. Варто 
зазначити, що саме бренд або етикетка під-
тверджують творчий зміст і новизну продук-
ції, що забезпечує додаткову цінність і більш 
високі доходи для розробників і виробників. 

Феномен моди з економічної точки зору 
має внутрішній парадокс: з одного боку, 
виробництво модних товарів, як і будь-яких 
товарів, має на меті охоплення великих сег-
ментів ринку і задоволення потреб якнай-
більшої кількості споживачів, проте, з іншого 
боку, виникнення масовості модних товарів 
суперечить самій концепції моди і призводить 
до завершення життєвого циклу конкретного 
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Рис. 1. Цикли виробництва індустрії моди
Джерело: складено автором 
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виробу. Розпочинається новий цикл, який включає 
такі фази:

І. Виникнення оригінальної моделі;
ІІ. Визнання виробу модним у вузьких елітарних 

колах;
ІІІ. Перехід на серійне виробництво і здешев-

лення;
IV. Перенасичення ринку споживання, що при-

зводить до знецінення і втрати попиту (рис. 2).

 

І. Виникнення 
оригінальної 

моделі 

ІІ. Визнання у 
елітарних колах 

IV. Перенасичення 
ринку споживання 

ІІІ. Перехід на 
серійне 

виробництво 

Рис. 2. Цикл товарів модної індустрії
Джерело: складено автором 

Даний рисунок свідчить, що умовний поділ інду-
стрії моди на креативний сектор і легку промисло-
вість підкреслює основоположну концепцію моди, яка 
схожа з концепцією креативності, тобто масове вико-
ристання ідей чи товарів завершує цикл і стає рушій-
ною силою для створення нових ідей і продуктів. 
Так, індустрія моди є креативною лише на етапі заро-
дження ідеї і залишається повністю або ж частково 
унікальною до тих пір, поки товари не стануть загаль-
нодоступними – індустрія моди умовно переходить до 
легкої промисловості. Масове виробництво цих това-
рів в будь-якому разі приносить більший дохід, аніж 
навіть найдорожчі лімітовані колекції модних това-
рів, що для економіки є позитивним явищем.

На думку відомих експертів, сучасна індустрія 
моди представлена у вигляді піраміди, на вер-
шині якої знаходяться кілька десятків кутюр’є 
(Ю. Живанші, П. Рабан, Балансіага, І. Сен-Лоран, 
Ж.-П. Готьє, К. Лакруа та ін.), які очолюють 
будинки високої моди або є їх офіційними представ-
никами. Природно, що дані підприємства виготов-
ляють колекції вручну і в єдиному екземплярі, але 
саме вони визначають основні тенденції і напрямки в 
бізнесі моди. Стає очевидним, що при такому штуч-
ному потоці більшість будинків є збитковими (виго-
товлення унікального пальто від К. Діора вимагає 
більше 2 тис. годин ручної праці [9, с. 58]), тому 
для отримання економічної вигоди вони змушені 
триматися на плаву завдяки передачі свого фірмо-
вого імені парфумерним, ювелірним, тютюновим та 
іншим високоприбутковим компаніям.

На другому рівні пірамідної ієрархії моди знахо-
дяться підприємства, що спеціалізуються на виготов-
ленні модних товарів певного напряму – спортивного, 
ділового, вечірнього тощо. Очолюють їх модельєри 
високого класу, які підтверджують свій високий рей-
тинг та кваліфікацію на регулярних показах модних 
товарів, наприклад, англієць Дж. Галліано, який 
працює для дому Діор або А. Маккуїн для Живанші. 
Доходи цих компаній, з одного боку, не настільки 
високі, але, з іншого боку, за рахунок низької елас-

тичності попиту забезпечується висока норма при-
бутку – до 200% до базових витрат. Зазвичай послу-
гами цих компаній користуються представники еліти 
та середнього класу.

На третьому рівні піраміди знаходяться звичайні 
фабрики, які випускають великі партії недорогих, 
але практичних модних товарів, розрахованих на 
масового покупця. Мода на останньому рівні також 
чутливо реагує на запити споживачів, і підприємства 
за мінімальний термін часу повинні випускати необ-
хідну продукцію. Норма прибутку не є високою – 
біля 25%, проте за рахунок великого обороту дохід є 
значним – декілька десятків мільярдів доларів. Саме 
за запитами швейних фабрик інші підприємства – 
текстильні, шкіряні, та ті, що випускають пласт-
масу і металовироби – регулюють своє виробництво 
залежно від асортименту, якості, номенклатури. 
Отже, мода забезпечує зайнятість населення, впли-
ває на доходи суб’єктів господарювання та сприяє 
формуванню дохідної частини бюджету держави у 
вигляді податків та зборів (рис. 3).

 

Спеціалізовані фабрики  
 

Звичайні фабрики  

Відомі 
кутюр’є Ексклюзивні товари 

в одному екземплярі 

Престижні лімітовані 
колекції  

Масове виробництво 

Рис. 3. Ієрархія суб’єктів індустрії моди
Джерело: складено автором 

Отже, піраміда суб’єктів індустрії моди представ-
лена найвідомішими світовими кутюр’є, які розробля-
ють креативні ідеї та впливають на формування нових 
модних тенденцій і технологій пошиття і, відповідно, 
стають креативним центром індустрії моди. Далі нові 
модні ідеї та тенденції надходять до менш відомих 
дизайнерів, які очолюють спеціалізовані фабрики мод-
них товарів одного типу. Вони сприяють перетворенню 
креативних ідей як задуму у готову продукцію, яка не 
є ексклюзивною, проте має стійкий попит і свій сег-
мент споживачів. І на останньому рівні суб’єктів інду-
стрії моди ідеї, які ще нещодавно були новими, стають 
основою масового виробництва і, по суті, перестають 
бути креативними. Отже, цикл повторюється знову, 
починаючи від верхніх щаблів модної ієрархії.

Варто зазначити, що індустрія моди вже давно 
є одним з найбільших роботодавців у високорозви-
нених країнах, таких як США, країнах Європи, і 
залишається таким у ХХІ ст. Зайнятість в цих кра-
їнах в індустрії моди значно знизилася, а виробни-
цтво все частіше переміщається за кордон, особливо 
до Китаю, Бангладеш, Індії. За оцінками експертів, 
робоча сила, яка зайнята у виробництві модної про-
дукції, складає близько 15% від загальної кількості 
зайнятих в індустрії моди [9, с. 62]. Адже мода забез-
печує роботою ще й іншу частину трудових ресур-
сів – журналістів, які працюють на журнали мод або 
пишуть незалежні статті; фотографів, які працюють 
на показах мод чи виготовляють рекламні проспекти; 
моделей, що демонструють одяг; а також реквізито-
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рів, візажистів, маркетологів, економістів – тобто 
всіх, хто пов’язаний з просуванням модних товарів 
від виробника до споживача.

Висновки з даного дослідження. Чітко виділити 
креативну компоненту у сучасній індустрії моди 
неможливо, адже явного переходу від креативної 
індустрії до легкої промисловості немає; і, навпаки, 
вони є взаємопов’язаними від початку життєвого 
циклу товару модної індустрії до його завершення.

Розвиток індустрії моди поділяється на чотири 
етапи, основою яких є циклічність її розвитку. Кож-
ний етап варто розглядати з позиції межі креатив-
ності. Доречно розглядати перший етап як повністю 
креативний, адже використовується виключно ручна 
праця, немає жодної стандартизації і масового вироб-
ництва. Вся продукція, навіть найпростіша, виро-
бляється згідно з індивідуальними можливостями і 
побажаннями замовників. 

З початком періоду індустріалізації в процесі 
виробництва товарів використовуються верстати і 
станки. Розвиток технологій, безперечно, можна вва-
жати креативним розвитком, проте поступово техно-
логії стали засобом масового виробництва, і креатив-
ний зміст як такий втратили. 

На етапі розподілу індустрії моди на масове вироб-
ництво та елітне ексклюзивне виробництво виража-
ється у появі двох основних рівноправних тенден-
цій. Ці тенденції не є паралельними, а навпаки, 
залежать одна від одної: перше – те, що спочатку 
є новим і креативним, поступово переноситься на 

масове виробництво і втрачає свій креативний кон-
вент; друге – масове виробництво є дуже чутливим 
до попиту споживачів, і саме його продукція висту-
пає індикатором смаків та уподобань споживачів, що 
враховуються суб’єктами індустрії моди. 

Така роздвоєність тенденцій збереглася і в 
ХХІ ст., проте, на нашу думку, вони стали ще більш 
далекими одна від одної. Найбільш креативним є 
виріб, зроблений лише в одному екземплярі з най-
більш рідкісних або ж високотехнологічних матеріа-
лів, а велику кількість недорогої продукції створює 
масове виробництво.
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ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ  
ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В статті описані зміни, які відбулися у фінансовій сфері під впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 
Проаналізовано процес віртуалізації фондового ринку. Охарактеризовано трансформацію платіжних систем і фондових інстру-
ментів, розвиток електронної торгівлі. Показано динаміку змін в структурі світової біржової торгівлі ф’ючерсами і опціонами в 
2011–2014 рр. Акцентовано увагу на тому, що при значних позитивних змінах віртуалізація фондового ринку потребує розробки і 
впровадження засобів моніторингу і контролю фінансових операціями.

Ключові слова: світовий фондовий ринок, глобальні трансформації, віртуалізація, інформаційні технології, деривативи.

Кухтын О.Б. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМА- 
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье описаны изменения, которые произошли в финансовой сфере под влиянием развития информационно-коммуникаци-
онных технологий. Проанализирован процесс виртуализации фондового рынка. Охарактеризирована трансформация платежных 
систем и фондовых инструментов, развитие электронной торговли. Показана динамика изменений в структуре мировой биржевой 
торговли фьючерсами и опционами в 2011–2014 гг. Акцентировано внимание на том, что при значительных положительных изме-
нениях виртуализация фондового рынка требует разработки и внедрения средств мониторинга и контроля финансовых операций.

Ключевые слова: мировой фондовый рынок, глобальные трансформации, виртуализация, информационные технологии, 
деривативы.

Kukhtyn O.B. GLOBAL TRANSFORMATION OF WORLD STOCK MARKET UNDER THE INFLUENCE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY

The changes that have occurred in the financial sector under the influence of information and communication technologies are 
describes in the article. The process of virtualisation stock market is analyzed. The transformation of payment systems and financial 
instruments, the development of electronic commerce are characterized. Dynamics of changes in the structure of the global exchange 
trade futures and options in 2011-2014 are shows. The significant positive changes in the stock market virtualization require the 
development and implementation of monitoring and control of financial transactions are focused.

Keywords: virtualization, world stock market, global transformation, information technologies, derivatives.
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Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. 

ознаменувався активізацією процесів трансформації 
світового фінансового середовища, зокрема, стрімкого 
розвитку фондового ринку. Бурхливий розвиток та 
впровадження нових інформаційних технологій і, як 
результат, істотне зростання швидкості комунікацій 
забезпечують можливість доступу до фондових ринків 
в режимі реального часу з будь-якої точки планети. 
Останніми роками спостерігається тенденція до зрос-
тання кількостей укладених угод із цінними паперами, 
обсягів торговельних оборотів, а сам процес укладення 
угоди відбувається практично миттєво. 

Технологічне поєднання шляхів інформаційних і 
фінансових комунікацій сприяло створенню нового 
фінансово-інформаційного простору і привело до 
зближення і поступового злиття інформаційної та 
фінансової сфер. Як зазначає І.І. Мазур [1, с. 10], 
єдині для всього світу фінансові інструменти, стан-
дарти передавання й оброблення інформації ство-
рили ідеальне середовище для транснаціоналізації 
бізнесу та вільного руху його капіталу. 

Тому особливої актуальності набувають дослі-
дження процесів трансформації фондового ринку під 
впливом стрімкого розвитку та впровадження новіт-
ніх цифрових технологій та засобів комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню природи фондових ринків та їх сегмен-
тів світова економічна література приділяє значну 
увагу, адже саме на них акумулюються величезні 
об’єми капіталу, і саме у фондових ринках багато 
науковців та аналітиків вбачають основне джерело 
криз та фактор нестабільності економіки загалом. 
Свій внесок в розробку проблематики зробили як 
зарубіжні вчені, такі як К. Ермолаєв [2], М. Кас-
тельс [3], Р. Мертон [4], Дж. Сачс [5], Дж. Стігліц [6], 
Ф. Фабоцці [7], У. Шарп та ін., так і вітчизняні 
вчені – І. Мазур [1], С. Мошенський [8], М. Солод-
кий [9], О. Сохацька [10], А. Щербина [11] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Разом із тим сучасна теорія та практика 
доводять, що необхідними є подальші дослідження 
проблем функціонування світового фондового ринку 
в умовах стрімкого розвитку та використання сучас-
них електронних технологій, новітніх засобів кому-
нікації та інформатизації. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Визначення складових віртуалізації фон-
дового ринку та їх трансформації під впливом стрім-
кого розвитку і поширення інформаційно-комуніка-
ційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цес інформатизації всіх без виключення сфер остан-
німи роками набрав стрімкої динаміки. Інформа-
ційні технології стали матеріальним двигуном усіх 
економічних процесів. Варто погодитися із думкою, 
яка висловлюється в економічній літературі, що 
інформаційна революція привела до прогресуючого 
збільшення світових фінансів [1, с. 9]. Саме у сфері 
оброблення і поширення інформаційних потоків в 
останні десятилітня відбулися найглибші техноло-
гічні прориви. 

Поширення інформаційних технологій має досить 
суперечливу дію на фактори економічної невизначе-
ності: з однієї сторони комп’ютерне моделювання 
дозволяє проаналізувати всі господарські ситуації, 
з іншої – динаміка інформаційних потоків поси-
лює тенденції нестабільності. На базі інформаційно-
комп’ютерних технологій стало можливим різке 
збільшення розриву між реальним і фінансово-спе-
кулятивним секторами економіки. 

Інформаційно-комп’ютерна революція дала тех-
нічну основу для формування глобального інформа-
ційного простору та сприяла появі інформаційної 
цивілізації. Д. Робертсон [12], виходячи з взаємоо-
бумовленості цивілізаційного і інформаційного про-
цесів, зазначає, що «цивілізація – це інформація».

Інформація стає не тільки важливим фактором 
конкурентної боротьби, а і об’єктом купівлі-продажу. 
Особливістю інформації є незнищуваність в процесі 
використання і необмежена та швидка відновлюва-
ність. Одну і ту ж інформацію можна одночасно вико-
ристовувати в абсолютно різних місцях і абсолютно 
відмінних один від одного областях діяльності. 

Середня вартість оброблення інформації (у розра-
хунку на 1 млн. операцій) знизилася з $75 у 1960 р. 
до 0,01 цента у 1990 р. У результаті стало можливим 
здійснювати в режимі реального часу «віртуальне 
пересування» десятків і сотень мільярдів доларів 
каналами електронного зв’язку з одних країн в інші 
на багато тисяч кілометрів [13, с. 14]. Масове поши-
рення персональних комп’ютерів, створення системи 
Інтернет вивели процеси купівлі-продажу на якісно 
новий рівень.

Останніми роками у науковій літературі все час-
тіше досліджується феномен «віртуального сус-
пільства», під яким сучасне суспільство розумі-
ється, як простір комунікацій, опосередкований 
комп’ютерами, що перетворилися з обчислювальних 
машин в універсальні машини по виробництву «дзер-
кальних світів» [14]. Постіндустріальне суспіль-
ство на відміну від індустріального розглядається 
перш за все, як суспільство інформаційне. У ньому 
комп’ютерні технології стають головним засобом і 
середовищем економічної діяльності. Тому віртуа-
лізація в науковій літературі розглядається як про-
цес, який тягне за собою певні соціально-економічні 
наслідки, або як процес соціальний, але опосередко-
ваний комп’ютерами і без комп’ютерів неможливий. 

Стрімке поширення телекомунікаційних техно-
логій веде до глобальних змін, які мають величез-
ний вплив на всі сфери життя сучасного суспільства. 
Найвищого ступеня віртуалізація досягає в еконо-
міці та проявляється в стрімкому рості фондового 
ринку, практиці «віртуальних корпорацій», «елек-
тронних грошей». В результаті глобальної віртуалі-
зації можна говорити про появу нового напрямку в 
економічній науці – віртуальної економіки.

Основою віртуальної економіки вважаються 
комунікаційні сітки, наукоємкі продукти та ризи-
кові інвестиції. Швидкий ріст високотехнологічних 
компаній, комерціалізація Інтернету, бум на рин-
ках корпоративних цінних паперів та деривативів – 
основні тенденції ХХІ ст. Сучасний капітал прагне 
до максимізації прибутку не за рахунок виробництва 
благ і послуг, як це було в період розвитку промис-
лового капіталу, а за рахунок операцій з купівлі-про-
дажу цінних паперів.

Як зауважує П. Лемещенко [15, с. 352], інформа-
ційно-фінансовий капітал, що вважається головним 
елементом в структурі капіталу, здійснює ризикові 
операції на ресурсних, фондових та валютних рин-
ках. І, незважаючи на масштабність кризових явищ, 
продовжує приносити їх власникам високу дохід-
ність. Ситуація на рівні глобальних фінансистів 
ускладнюється тим, що виникає ризик некерованості 
та неконтрольованості як результат всесвітнього еко-
номічного хаосу. 

Переміщення сфери діяльності фінансового капі-
талу в глобальні інформаційні сітки, його віртуалі-
зація суттєво впливають на структуру економіки, 
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доповнюючи її фіктивним сектором фінансових елек-
тронних трансакцій. Віртуальний капітал стає більш 
мобільним в часі і просторі, чим капітал в які-небудь 
іншій формі. Віртуальна форма капіталу дозволяє 
йому переміщатися в будь-які точки планети з прак-
тично миттєвою швидкістю і з мінімальними тран-
сакційними витратами на відміну від капіталу в 
інших формах. 

Аналізуючи процес віртуалізації фондового 
ринку, особливу увагу варто звернути на його інстру-
ментарій. Віртуалізація фондового ринку забезпе-
чується трьома його складовими елементами: пла-
тіжними системами, фондовими інструментами, 
електронною торгівлею. Саме їх трансформація в 
процесі стрімкого поширення та розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій і дає можливість 
доступу до фондових ринків в режимі реального часу 
з будь-якої точки планети, дозволяє практично мит-
тєво здійснювати операції купівлі-продажу цінних 
паперів на будь-які суми коштів.

 

Трансформація 
платіжних систем 

Розвиток 
електронної 

торгівлі 

Віртуалізація 
фондового 

ринку 

Трансформація 
фондових 

інструментів 

Рис. 1. Складові елементи віртуалізації  
фондового ринку

Примітка: розроблено автором 

Одним із елементів, який забезпечив стрімку вір-
туалізацію фондового ринку, є розвиток платіжних 
систем. Еволюція платіжних систем виражається 
перш за все кількісними показниками їх роботи, 
такими як об’єм платежів, кількість трансакцій, 
чисельність обслуговуючих клієнтів, а також якіс-
ними змінами. Сутність якісних змін полягає у 
використанні нових платіжних інструментів та спо-
собів регулювання грошових розрахунків, економії 
витрат, методів мінімізації розрахункових ризиків 
і інших параметрів, які характеризують економіч-
ність, безпеку та зручність проведення розрахунків. 

Розвиток платіжних систем пов’язаний із існу-
ванням різноманітних форм грошей. Їх еволюція від-
бувалася в напрямку від реальних грошей (напри-
клад, монет із дорогоцінних металів) до грошей 
реальна вартість яких поступово зменшувалася. Зго-
дом паперові гроші, які ще називають номінальними, 
витіснили реальні гроші з обігу. Сьогодні загальна 
маса паперових грошей в світі оцінюється в 10 млн. 
тонн. А для забезпечення грошового обороту у світі 
потрібно не менше 100 млн. тонн паперу, тобто на 
кожен кілограм паперових грошей необхідно мати 
близько 10 кг різноманітних фінансових, бухгалтер-
ських та інших документів. В епоху стрімкого роз-

витку інформаційно-комунікаційних технологій на 
перший план виходять електронні гроші, які існують 
в вигляді інформації в певних трансакційних систе-
мах. Електронні гроші – форма грошей, яка висту-
пає засобом проведення розрахунків і відображає 
соціально-економічні відносини, які складаються в 
межах віртуальної економіки. З появою електронних 
грошей відбувається інтернаціоналізація грошо-
вого обігу, оскільки електронні гроші забезпечують 
можливість безперешкодного здійснення міжнарод-
них операцій в будь-які точки планети. В розвину-
тих країнах високорозвинутий людський капітал 
створює гігантські потоки електронних грошей, що 
переміщаються по усіх континентах і країнах світу. 
Гроші сьогодні уже не тільки засіб обміну, вони ста-
ють каналом інформації, який дозволяє споживачу 
порівнювати непорівнюване [16, с. 345].

Другим елементом, який забезпечує стрімку вір-
туалізацію фондового ринку, є розвиток електронної 
торгівлі. За останні 30–40 років взаємовідносини між 
покупцями та продавцями набули значних змін в бік 
індивідуальних запитів покупців. В умовах переходу 
від ери уніфікованого попиту до ери індивідуальних 
запитів електронна торгівля стала одним з важливих 
засобів реалізації та підтримки таких змін в глобаль-
ному масштабі. Більшість визначень цього терміну 
визнає електронну торгівлю як вид ділових операцій 
чи угод, що передбачають використання передових 
інформаційних технологій та комунікаційних засо-
бів з метою забезпечення більш високої економічної 
ефективності [17, с. 155]. 

Особливу роль відіграло поширення електронної 
торгівлі на фондових ринках. Комп’ютерна біржова 
торгівля дозволила здійснювати угоди не тільки 
шляхом безпосередньої присутності в торговельному 
залі біржі, але й у системі електронних торгів через 
комп’ютерну мережу незалежно від територіального 
розміщення учасника торгів. Біржі в процесі впро-
вадження комп’ютерної технології торгівлі пройшли 
багатоступінчасту систему освоєння інформаційних 
технологій та їх автоматизацію. 

Практично на всіх провідних товарних і фондо-
вих біржах світу майже до кінця XX ст. зберігалася 
публічна торгівля з присутністю торговців у біржо-
вому залі за технологією простого та подвійного аук-
ціонів і системи маркет-мейкерів [10, с. 356]. Поява 
новітніх інформаційних технологій і процеси фінан-
сової глобалізації загострили конкуренцію на захід-
них фінансових ринках, що змусило організований 
біржовий ринок звернутись до використання інно-
ваційних електронних систем торгівлі [11, с. 308]. 
Завдяки автоматизації біржової торгівлі вдалось 
досягти колосального збільшення швидкості прове-
дення операцій з цінними паперами, різке зростання 
кількості укладених угод, можливості доступу до 
фондових ринків в режимі реального часу з будь-якої 
точки планети.

Третім елементом є трансформація фондових 
інструментів. Розвиток інформаційних технологій 
забезпечив можливість швидкого проведення руху 
фінансових потоків та проведенню угод з цінними 
паперами. Середній термін знаходження акцій в 
руках одного акціонера ще 15 років назад складав 
4,5 роки, а зараз цей показник зменшився до чоти-
рьох місяців [18, с. 30].

За останні роки змінилася не тільки структура 
фондових інструментів на користь похідних цін-
них паперів, а й психологія потенційних користува-
чів фінансових ринків – індивідуальних інвесторів, 
які виявляють усе більшу готовність і зацікавле-



15ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ність у цих інструментах. Р. Мертон зауважує, що 
поширення деривативів стало вирішальним чинни-
ком, що забезпечив внутрішню єдність глобального 
фінансового ринку [4]. На самому початку основною 
функцією деривативів було забезпечення розподілу 
між учасниками угод ризиків, пов’язаних з змінами 
цін на сировину, валютних курсів, процентних ста-
вок, курсів акцій, біржових індексів і т. д. Поява 
похідних фінансових інструментів була зумовлена 
необхідністю управління ризиками, хеджування 
інноваційних форм страхування. Експортери, напри-
клад, користувалися ними для захисту від коли-
вань валюти своїх торговельних партнерів. Але від-
тоді як потужність комп’ютерів стала практично 
необмеженою, торгівля деривативами перейшла на 
зовсім інший рівень – стала цілком автономною і 
фактично перестала виконувати колишні першочер-
гові завдання [1, с. 9]. Згодом структура похідних 
фінансових інструментів стала настільки складною 
і непрозорою, що оцінити реальну вартість портфе-
лів фінансових компаній дуже складно, а іноді прак-
тично неможливо. 

Найбільша кількість угод з торгівлі ф’ючерсами 
та опціонами здійснювалася на біржах Північної 
Америки та Азії, про що свідчать дані, наведені на 
рис. 2.
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Як видно з рис. 2, найбільшу питому вагу у сві-
товій біржовій торгівлі ф’ючерсами та опціонами 
займають біржі Північної Америки. Їх частка у 
2014 р. становила 37,6% від загального обсягу. Друге 
місце займають біржі Азійського регіону – 33,2%, 
третє місце – біржі Європи – 20,4%. Якщо розгля-
дати динаміку за останніх чотири роки, то спостері-
гається зменшення кількості угод – з 24,98 млрд. у 
2011 р. до 21,87 млрд. угод у 2014 р. Основне падіння 
обсягів торгів спостерігається у Азійському регіоні: у 
2011 р. їх питома вага становила 35,69% і зменши-
лася до 33,2% у 2014 р.

Зміну структури світової біржової торгівлі 
ф’ючерсами та опціонами за видами базових активів 
у 2011–2014 рр. наведено на рис. 3.

Як видно з рис. 3, найбільшу питому вагу займа-
ють торгівля ф’ючерсами та опціонами на цінні 
папери (29,7% у 2014 р.) та торгівля ф’ючерсами та 
опціонами на фондові індекси (26,7% у 2014 р.).

Фінансові деривативи, з однієї сторони, перероз-
поділяють ризики, спрощують процес переливу віль-
них капіталів, забезпечують підвищення надійності 

фінансових ринків. З іншої – породжують розрив 
між реальним та фіктивним капіталом та відчужен-
ням віртуальних фінансових відносин від реального 
господарства. 

Глобалізація відкрила можливість формування 
великого фінансового капіталу, який функціонує в 
світовому масштабі, а постіндустріалізм надав йому 
ефективні інформаційно-організаційні, управлінські 
технології, дозволяючи не тільки ефективно вирішу-
вати свої, суто фінансові задачі, але й виступати в 
ролі, з однієї сторони, спостерігача великих еконо-
мічних просторів, з іншої – каталізатора зміни еко-
номічних відносин [22, с. 132]. 

Сучасний капітал не має локалізації в просторі і в 
часі, постійно переміщується по глобальному фінан-
совому ринку, легко ухиляється від любого націо-
нального і міжнародного контролю і регулювання. 
Сучасний фінансовий капітал існує в комп’ютерних 
мережах, тому він постійно переміщується і робить 
це з дуже великою швидкістю. Йому притаманні 
такі риси, як зміна суб’єктів власності і розмитість, 
дифузія прав власності, надзвичайно висока мобіль-
ність в просторі і в часі. Такий капітал потенційно 
непостійний, генерує фінансову нестабільність, непе-
редбачувано залежить від випадкових факторів. Вір-
туальний капітал кінця ХХ – початку ХХІ ст. стає 
системою «бульбашок» фінансового капіталу, які є 
пустими по своїй суті, однак при цьому поглинають 
величезні і найбільш високоякісні ресурси [2, с. 31].

Віртуалізація фінансових операцій веде до недо-
оцінки фінансових ризиків та розриву між фінансо-
вим ринком і реальним сектором економіки. Крім 
того, віртуалізація фінансових операцій посилює 
ризик виникнення кризових явищ в умовах високої 
мобільності і нестабільності міжнародних потоків 
капіталу, особливо спекулятивного. Стрімке збіль-
шення кількості учасників угод і їх об’ємів, диверси-
фікація фінансових інструментів, гіпертрофія ринку 
похідних фінансових інструментів ведуть до збіль-
шення кількості втрат та виникнення нових криз. 

Неможливо не погодитись з І.І. Мазур [1, с. 10], що 
високий рівень розвитку мережевих комп’ютерних 
технологій, що забезпечують пересування капіта-
лів установ, які діють на фондовому ринку, потре-
бує розробки і впровадження складних і юридично 
виправданих засобів моніторингу й контролю за 
фінансовими трансакціями та капіталами. 

Висновки з даного дослідження. Розвиток і поши-
рення інформаційних технологій на фінансову сферу 
зумовлюють появу (створення) нового фінансово-
інформаційного простору.
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Джерело: складено автором за даними [19–21]
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Під впливом інформаційних технологій відбува-
ється віртуалізація фінансових операцій, фондового 
ринку і капіталу.

Віртуалізація фондового ринку забезпечується 
трьома складовими: трансформацією платіжних сис-
тем і фондових інструментів та розвитком електро-
нної торгівлі.

Біржова торгівля перетворюється на систему елек-
тронних торгів з колосальним збільшенням швидко-
сті торгів і кількості укладених угод.

Віртуалізація фінансових операцій, фондового 
ринку і капіталу потребує розробки та впровадження 
складних і юридично виправданих засобів моніто-
рингу та контролю за ними.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Мазур І.І. Причини фінансової кризи в умовах глобалізації / І.І. 

Мазур, Ю. Сапачук // Вісник Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка : сер. «Економіка». – 2009. – № 3(109). – 
С. 9–13. 

2. Ермолаєв К.Н. Виртуальность как форма существования и движе-
ния фиктивного капитала в современных условиях / К.Н. Ермолаєв //  
Экономические науки. – 2010. – № 12. – 2010. – С. 31–34.

3. Castells M. Information Technology and Global Capitalism // 
Global capitalism / Ed. W. Hutton, A, Giddens. – N. Y. : The New 
Press, 2000. – P. 52–74.

4. Мертон Р. Приложение теории оценки опционов: двадцать лет 
спустя / Р. Мертон // Мировая экономическая мысль. Сквозь 
призму веков: в 2 кн. Т. Всемирное признание: Лекции нобе-
левских лауреатов ; отв. ред. Г.Г. Фетисов. – М. : Мысль, 
2005. – Кн. 2. – С. 206–251.

5. Sachs J. International economist: Unlocking the mysteries of 
globalization / J. Sachs // Foreign policy. – 1998, spring. – № 110. – 
P. 97–111. 

6. Стиглиц Дж.Е. Информация и смена парадигмы в экономической 
науке : Нобелевская лекция 8 декабря 2001 года //  
Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. 
Т. 5. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов ; 
сопред. научно-ред. совета Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов ; отв. 
ред. Г.Г. Фетисов. – М. : Мысль, 2005. – Кн. 2. – С. 535–629.

7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци. – М. : 
ИНФРА-М, 2000. – 932 с.

8. Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових рин-
ках цінних паперів / С.З. Мошенський // Фінанси України. – 
2009. – № 7. – С. 54–63.

9. Солодкий М.О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі /  
М.О. Солодкий // Економіка та держава. – 2010. – № 10. –  
С. 33–34.

10. Біржова справа : [підруч.] ; за наук. ред. О.М. Сохацької – Тер-
нопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.

11. Щербина А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фон-
довому ринку // А.Г. Щербина / Актуальні проблеми еконо-
міки. – 2012. – № 2(128). – С. 301–309.

12. Робертсон Д.С. Информационная революция / Д.С. Робертсон //  
Информационная революция: наука, экономики, техника : 
[реф. сб.]. – М. : ИНИОН РАН, 1993. – С. 17–26.

13. Фридман Л. Глобализация: Развитые и развивающиеся страны /  
Л. Фридман, С. Кузнєцова // Мировая экономика и мижнарод. 
отношения. – 2000. – № 11. – С. 14.

14. Базыкин Д.В. Альтернативы теории постиндустриального 
общества [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.psu.ru/ 
psu/files/4802/bazykin_2.doc. 

15. Лемещенко П.С. Экономический кризис как инстуциональ-
ная форма и ступень отрицания капитала / П.С. Лемещенко //  
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных 
исследований). – 2010. – Т. 2. – № 4. – С. 59–75.

16. Гасанов Э.А. Виртуализация экономики как фактор развития 
электронных денег / Э.А. Гасанов // Аудит и финансовый ана-
лиз – 2012 – № 5. – С. 344–348.

17. Чучко Н.О. Електронна торгівля в системі світогосподарських 
відносин / Н.О. Чучко, Г.М. Лозікова // Економіка промисло-
вості. – 2011. – № 4. – С. 153–158.

18. Нещерет А.К. Финансовые рынки и инструменты в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса / А.К. Нещерет //  
Науч. тр. Северо-Западного ин-та управления. – 2012. – № 1. – 
Т. 3. – С. 28–35.

19. Commodity and Interest Rate Trading Push Trading Higher in 
2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : americas.fia.
org/articles/fia-volume-report-global-futures-and-options-volume-
rose-21-2164-billion-2013.

20. Global Futures and Options Volume: Gains in North America 
and Europe Offset Declines in Asia-Pacific [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : fimag.fia.org/articles/2014-
fia-annual-global-futures-and-options-volume-gains-north-
america-and-europe-offset.

21. FIA Annual Volume Survey: Trading Falls 15.3% in 2012 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : americas.fia.org/articles/fia-
volume-report-global-futures-and-options-volume-fell-153-2012.

22. Лутцева К.А. Вектор развития экономических отношений соб-
ственности в условиях виртуализации экономики / К.А. Лут-
цева, Т.Г. Осадчая // Социально-экономические явления и 
процессы. – 2011. – № 11. – С. 127–134.



17ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 332.02+352

Туровська О.А.
слухачка І курсу докторантури

Папського університету Іоана Павла II в Кракові

ОСОБЛИВОСТІ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ

Стаття присвячена питанням організації місцевого самоврядування. Вивчено досвід Швейцарії щодо розвитку самовряду-
вання, концепція якого виходить насамперед із того, що місцеві співтовариства населення є одним з основних елементів будь-
якого демократичного суспільства. Встановлено, що на відміну від багатьох інших країн Європи Швейцарія не запроваджувала 
місцеве самоврядування після довготривалої централізації, а навпаки, розвивалася «знизу догори», розбудовуючи власну іс-
торію децентралізованого самоврядування. Обґрунтовано, що наразі необхідно поглиблювати право й дійсну здатність місцевих 
співтовариств контролювати значну частину суспільних справ, управляти ними в рамках закону, під свою відповідальність і на 
благо населення.

Ключові слова: місцеве самоврядування, реформування, децентралізація, Швейцарія, філософія політики.

Туровская О.А. ОСОБЕННОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ШВЕЙЦАРСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Статья посвящена вопросам организации местного самоуправления. Изучен опыт Швейцарии по развитию самоуправления, 

концепция которого исходит прежде всего из того, что местные сообщества населения являются одним из основных элементов 
любого демократического общества. Установлено, что в отличие от многих других стран Европы Швейцария не вводила местное 
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Постановка проблеми. Становлення системи міс-
цевого самоврядування у сучасному світі пов’язане 
із ростом адміністративної, фінансової та судової 
самостійності міст та селищ від центральної адміні-
страції. Сьогодні у більшості демократичних держав 
питання управління місцевими справами вирішу-
ються як агентами центральної державної влади, так 
і представницькими органами населення на певній 
території [2; 5]. 

Головними ознаками органів місцевого самовря-
дування є їхня виборність при значній самостійності 
у вирішенні місцевих питань. Концепція місцевого 
самоврядування виходить насамперед із того, що 
місцеві співтовариства населення є одним з осно-
вних елементів будь-якого демократичного режиму, 
а право громадян на участь в управлінні суспіль-
ними справами є складовою демократичних прин-
ципів побудови більшості сучасних держав Європи. 
Сила й вплив органів місцевого самоврядування у 
різних країнах відображають ступінь демократизму 
існуючого політичного режиму. Дані органи виникли 
й розвивалися як пряма противага абсолютній цен-
тральній владі [10].

Дані питання розкриті у творі батька західної 
філософії Платона «Держава», у якому він відки-
дає поняття демократії і дарує владу Королю-Філо-
софу. Для більшості членів сучасного суспільства 
така ідея була б занадто оригінальною. Платон же 
вважав, що лише філософ завдяки власним зна-
нням здатен привести країну до «беспечного порту». 
У демократичній системі важливим є не слушність 
прийнятого рішення, а те, чи це рішення було прав-
дивим бажанням народу. Чи доростає воно до висо-

ких вимагань, які ставить перед собою філософія, є 
неважливо [9, c. 177–179].

Важлива роль органів місцевого самоврядування 
визначається також тим, що у повсякденному житті 
громадяни зіштовхуються саме з їх діяльністю, 
оскільки впливають на створення у відповідній тери-
торіальній одиниці умов для життєзабезпечення 
населення, хоча загальне спрямування соціально-
економічної й політичної діяльності визначається 
центральними органами державної влади та управ-
ління [4; 6]. При цьому органи місцевого самовря-
дування спираються зазвичай на розгалужений 
чиновницький апарат, від якого прямо залежить 
ефективність роботи цих органів.

Актуальним є досвід Швейцарії щодо розвитку 
місцевого самоврядування. Швейцарія – це федера-
тивна парламентська республіка, яка складається 
із 26 кантонів, зі столицею у місті Берн. Кожний 
кантон має власні конституцію, парламент та уряд, 
систему народної освіти й охорони здоров’я, поліцію 
тощо. Фінансовою столицею країни вважається місто 
Цюріх. Країна має чотири державні мови (німецька, 
французька, італійська та ретороманська), є членом 
Шенгенської угоди, але не входить до ЄС і відпо-
відно – до зони євро. У Швейцарії – понад 3 тис. 
громад різного розміру, які показують свою ефектив-
ність в управлінні [7]. Досвід Швейцарії є актуаль-
ним для багатьох країн, у контексті його адаптації 
до політичних, економічних та соціальних реалій 
інших держав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичною основою даної статті стали ідеї та концеп-
ції вітчизняних та іноземних політологів, юристів, 
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істориків, фахівців з державного і муніципального 
управління, які займаються проблемами місцевого 
самоврядування, федералізму, державного устрою, 
конституційного права та філософією політики: 
Л. Басти, Г. Бехлера, Ю. Барабаша, Ю. Битяка, 
О. Богашова, М. Горшеньової, І. Іллінського, 
В. Колісника, А. Колодія, А. Ладнера, Ю. Лейбо, 
В. Лемака, В. Ліндера, П. Любченка, О. Марце-
ляка, О. Петришина, А. Селіванова, С. Серьогіної, 
О. Скрипнюка, Б. Страшуна, Ю. Тодики, В. Федо-
ренка, В. Чіркіна. Проте їх дослідження не розкри-
вають широкого спектру сучасних проблем розвитку 
місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

Постановка завдання. Вивчення особливостей 
самоврядування в умовах швейцарського федера-
лізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. У біль-
шості сучасних держав управління всіма справами 
на місцях здійснюють спеціальні органи самовря-
дування, що формуються на основі загального, рів-
ного й прямого виборчого права при таємному голо-
суванні, а також спеціально призначеними з центру 
органами місцевого управління. Європейська хар-
тія про місцеве самоврядування, прийнята Радою 
Європи 15 жовтня 1985 p., дає загальне визначення 
місцевого самоврядування, що фактично стало уні-
версальним і прийняте всіма демократичними дер-
жавами. Під місцевим самоврядуванням Хартія 
розуміє «право й дійсну здатність місцевих співто-
вариств контролювати значну частину суспільних 
справ, управляти ними в рамках закону під свою від-
повідальність і на благо населення» [1].

Швейцарія має давнішні міцні традиції самовря-
дування. На відміну від багатьох інших країн Європи 
країна не запроваджувала місцеве самоврядування 
після довготривалої централізації, а навпаки – це 
держава, яка розвивалася «знизу догори», розбу-
довуючи власну історію децентралізованого вряду-
вання. Зазначене підтверджується, якщо подиви-
тися на відносини між центром та різними регіонами 
(кантонами).

Федеративна держава – це нецентралізована або 
децентралізована держава, конституція якої закрі-
плює розподіл компетенцій між загальнодержавними 
органами влади (федеральними органами) та регіо-
нальними органами влади (органами суб’єктів феде-
рації), компетенція яких розповсюджується лише на 

частину території держави. При цьому компетенція 
регіональних органів у цілому передбачена загально-
державною (федеральною) конституцією.

Федеративний устрій Швейцарії тісно пов’язаний 
з поняттям демократії і прийняттям рішень народом. 
Варто зазначити, що справжня «влада народу» най-
краще може виконуватися у маленьких країнах. Це 
дає змогу всім людям збиратися в одному місті та 
проводити різноманітні дебати. При цьому склад-
ність політичної системи і розмір сучасних країн 
робить таку систему нереальною. В основі швейцар-
ської моделі демократії лежить місто-поліс Древньої 
Греції. У той час всю «брудну» роботу виконували 
раби або жінки, а обговорювані проблеми були зна-
чно простіші ніж ті, з якими зіштовхуються люди у 
сучасних умовах. 

На даний час рабства, на щастя, вже немає. 
І люди мусять самі виконувати багато іншої роботи 
крім приймання політичних рішень. Проблемою 
безпосередньої демократії є також необхідність 
належного рівня знань у осіб, які беруть участь у 
прийманні рішень. У даній ситуації підходимо до 
різниці між демократією і політичною філософією. 
У той час, коли філософія намагається дати слушну 
відповідь на поставлені питання, для демократії 
важливим є те, щоб кожен брав однакову участь в 
їх формуванні.

Політичний устрій Швейцарії передбачає обрання 
двопалатного парламенту (Федеральних зборів), що 
складається із Національної ради, яка всенародно 
обирається у кількості 200 осіб за пропорційною 
системою, і Ради земель (кантонів), що налічує 46 
представників, які обираються за мажоритарною 
системою від кожного із кантонів за квотою, яка від-
повідає чисельності їх мешканців. Парламент обирає 
уряд країни та Федеральний (Верховний) суд. Рада 
земель є найвпливовішою у країні, бо має право від-
кликання прем’єр-міністра і ветування законів.

Швейцарія виникла як країна внаслідок 
об’єднання різних незалежних політичних кантонів 
у конфедерацію з метою збереження незалежності та 
захисту внутрішньої влади. Водночас кантони зали-
шалися суверенними та зберігали повноваження у 
вирішенні більшості питань. Для прийняття рішень, 
які вимагали співпраці, наприклад, у сфері зовніш-
ньої безпеки, було створено спільну політичну інсти-
туцію, подібну до парламенту [8].

Таблиця 1
Розподіл повноважень у Швейцарській Федерації

Федеральні повноваження  
(базуються на Конституції Швейцарії)

Повноваження кантонів  
(залишкові повноваження)

Повноваження комун (залежать  
від законодавства кантонів)

 організація федеральних органів 
влади;
 закордонні справи;
 громадський захист;
 національні автомагістралі;
 ядерна енергія;
 поштова служба та телекомуніка-
ції;
 грошова політика;
 соціальний захист;
 цивільне право, кримінальне 
право;
 громадське та кримінальне судо-
чинство;
 митниця;
 освіта (технічні університети);
 енергетика;
 принципи зонування;
 охорона довкілля;
 федеральні податки

 організація кантональної влади 
(власні конституція, гімн, прапор);
 місцеве врядування;
 закордонне співробітництво;
 поліція;
 взаємини між державою та релі-
гією;
 культура;
 охорона здоров’я;
 дороги кантонального масштабу;
 ліси; вода, природні ресурси;
 освіта (середні школи та універси-
тети);
 охорона довкілля;
 охорона природної спадщини;
 громадянство;
 кантональні податки

 освіта (дитсадки та початкові 
школи);
 переробка відходів;
 дороги, що знаходяться в юрисдик-
ції комун;
 місцева інфраструктура;
 місцева поліція;
 зонування;
 громадянство;
 податки масштабу комун

Джерело: власні дослідження
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зробила під час окупації держави французами під 
проводом Наполеона, що тривала з 1798 по 1815 р. 
Уже тоді довелося послабити централізацію внаслі-
док сильного спротиву в Швейцарії. Як тільки фран-
цузи відступили, Швейцарія повернулася до старих 
інститутів та старої нецентралізованої системи вря-
дування.

Сучасна Швейцарія – федеративна парламент-
ська республіка. Кожен кантон має власні консти-
туцію, парламент, уряд і самостійно розв’язує свої 
внутрішні проблеми. Федеративний уряд відпові-
дає за вищу політику, випуск грошей, федеральний 
бюджет. Головою держави є президент Конфедерації, 
який обирається терміном на один рік – по черзі із 
членів уряду.

Виконавча влада здійснюється на колегіальній 
основі президентом і урядом (Федеральною радою – 
Bundesrat – Conceil Federal – Consiglio Federale), що 
складається з семи федеральних радників (началь-
ників федеральних департаментів), які обираються 
Федеральними зборами на чотири роки. Президент 
головує на засіданнях у Федеральній раді, але не 
виконує функції прем’єр-міністра. Всі сім радників 
мають рівні права, і кожен з них керує федеральним 
департаментом (міністерством). Федеральний уряд 
безпосереднього керує Федеральної адміністрацією, 
яка складається з департаментів (міністерств) [3].

Швейцарська Конституція висвітлює питання 
поділу влади та ресурсів між центром і кантонами, з 
одного боку, перелічуючи повноваження центру (всі 
інші повноваження належать кантонам), з іншого – 
визначаючи принципи розподілу та виконання дер-
жавних завдань. У Конституції нічого не сказано 
про розподіл повноважень між кантонами та кому-
нами, адже самі кантони у рамках власної компе-
тенції вирішують, якими повноваженнями наділяти 
комуни (табл. 1).

Податкові повноваження та вільний розподіл 
витрат сприяють високому рівню автономії. Місцеві 
владні органи у Швейцарії мають найвище в Європі 
співвідношення власних прибутків та видатків, що 
надходять з вищих рівнів. Втім, відсоток державних 
витрат, який дорівнює 30%, є низьким у порівнянні 
з іншими європейськими країнами.

Органи місцевого самоврядування безпосередньо 
здійснюють управлінські функції на місцях, одно-
часно виступаючи юридично самостійними елемен-
тами механізму влади. У сучасних умовах господа-
рювання органи місцевого самоврядування і їхній 
виконавчий апарат є одним із найбільших за чисель-
ністю елементів управлінської системи. Однак їхня 
самостійність має особливий, специфічний характер. 
Самостійність цих органів інша, ніж самостійність 
автономних утворень, тому що органи місцевого 
самоврядування не мають законодавчих повнова-
жень, оскільки можуть діяти тільки на основі й у 
рамках законодавчих актів, виданих центральними 
законодавчими органами всієї країни або суб’єкта 
федерації, якщо це федеративна держава.

У Швейцарії щодо ролі органів місцевого само-
врядування діє доктрина «муніципальна влада поза 
політикою». Це означає, що органи місцевого само-
врядування не повинні вирішувати політичних 
питань, оскільки вирішення політичних питань зачі-
пає інтереси всієї держави і, отже, не може мати суто 
місцевого значення. Звичайно, це не означає, що 
органи самоврядування не піддаються політичному 
впливу, що просто неможливо, оскільки вони обира-
ються за партійними списками регіональних громад-

ських організацій. Зміст концепції «муніципалітети 
поза політикою» має на меті більш чітко розділити 
компетенцію органів влади, не допускати втручання 
регіональних органів у вирішення загальнодержав-
них питань.

Висновки з даного дослідження. Швейцарська 
Конфедерація на сучасному етапі свого розвитку 
являє собою федеративну державу, побудовану на 
основі принципів єдиного державно-правового про-
стору із збереженням національних, релігійних, 
культурних та інших традицій кантонів, територі-
альної цілісності федерації, при можливості зміни 
складу і території кантонів, рівноправності кантонів, 
суспільної злагоди, суверенітету кантонів, обмеже-
ного федеральною конституцією, субсидіарності та 
децентралізації при розподілі компетенції, повнова-
жень та предметів відання. 

Особливістю політичної системи Швейцарської 
Конфедерації є існування режиму «демократії сус-
пільної згоди», який на відміну від «демократії біль-
шості» передбачає прийняття владних рішень пере-
важною більшістю народу федерації (кантону) або 
більшістю населення самоврядного органу, а також 
пошук політичного компромісу з меншинами шля-
хом пропорційного представництва в органах публіч-
ної влади (як законодавчих, так і виконавчих). Це 
забезпечує стабільність державного та муніципаль-
ного розвитку. При цьому в Швейцарії діє дворів-
нева система місцевого самоврядування з високим 
ступенем автономності громад. Усі муніципалітети 
незалежно від їх розміру (а він може становити і 
200 осіб) мають рівні права.

Швейцарський політичний устрій вирізняють три 
риси: 

1. Багатокультурна країна, і увесь устрій полі-
тичної системи характеризується спробою присто-
сування до культурного різноманіття, забезпечення 
оптимальної рівноваги у захисті прав та інтересів 
різних етнічних та культурних груп. 

2. Швейцарія – федеративна країна. Федералізм є 
одним з елементів, які сприяли пристосуванню кра-
їни до цього різноманіття. 

3. Швейцарія – держава з багаторівневою демо-
кратією, яка плекає елементи представницької та 
безпосередньої демократії на всіх державних рівнях. 
Демократія у Швейцарії орієнтована на консенсус, 
вона дозволяє громадянам брати безпосередню участь 
у прийнятті рішень.

Варто наслідувати досвід Швейцарії, адже 
рівень місцевої демократії у даній країні надзви-
чайно високий та пов’язаний з деякими питаннями 
філософії політики. Жителі Швейцарії беруть без-
посередню участь в управлінні та розвитку своєї 
країни. Кожні декілька місяців відбуваються голо-
сування населення (місцеві референдуми) щодо 
важливих проблем. Будь-який громадянин має 
право зібрати 30 тис. підписів на підтримку своєї 
ініціативи та винести її на розгляд міського парла-
менту, який поставить це питання на голосування 
громади. При цьому жителі міста відчувають себе 
членами – співорганізаторами одного підприєм-
ства, які спільно працюють та несуть відповідаль-
ність за його добробут.
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Постановка проблеми. Подолання наслідків еко-
номічної кризи, недопущення погіршення еконо-
мічної ситуації при впливі внутрішніх та зовнішніх 
викликів і забезпечення сталого поступового розви-
тку у посткризовий період відносяться до першо-
чергових завдань державної фінансової політики. 
Це підтверджує і ситуація, що склалася протягом 
останніх років у більшості країн (як розвинених, 
так і тих, що розвиваються). У той же час стабілі-
заційні заходи під час і після кризи 2008–2009 рр. 
мають певні особливості. Як правило, їх сукупність 
пов’язують з фіскальної консолідацією, впрова-
дження якої вже призвело до певних результатів, а 
деякі з них ще очікуються.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дженням проблем визначення імператив впливу фіс-
кальної консолідації на економічне зростання, при-
свячені праці багатьох вчених, зокрема: А. Алесіна, 
Р. Аллена, С. Барріоза, С. Голтвітзера, Ф. Гіавазі, 
С. Гупта, Е. Квінтрадзе, В. Лледо, Т. Пракаша, 
Дж. Сакса, Р. Тапсоба, Л. Веріка, Ч. Виплоша, 
З. Дарваса, М. Дахана, К. Коттареллі, С. Ланге-
діка, В. Марнеффі, Л. Пенчо, А. Турріні, Ю. Хагена, 

К. Фаверо. Також розробляють механізми запрова-
дження фіскальних норм у високорозвинутих кра-
їнах світу і займаються проблемами формування 
політичної культури та зв’язку її з фіскальними 
нормами такі вчені, як Е. Балдаччі, Ж. Джосселіні, 
Ф. Падовано, А. Рокабой, М. Хослі. Отже, намагання 
систематизувати різновекторні позиції в контексті 
запровадження фіскальної консолідації у практику 
податково-бюджетної політики країн світу визначило 
актуальність обраної теми та постановку завдання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Визначення змісту та аналіз необхідності 
застосування фіскальної консолідації, її напрямки та 
інструменти, а також виявлення імператив впливу 
фіскальної консолідації на економічне зростання 
країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У зару-
біжних наукових роботах і рекомендаціях міжна-
родних організацій, що стосуються змісту фіскаль-
ної консолідації, пропонуються різні її визначення. 
Зокрема, фахівці ОЕСР прирівнюють її до держав-
ної політики, спрямованої на зменшення дефіциту 
та накопичення державного боргу [1]. У першому 
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випадку мають на увазі не дефіцит державного 
(федерального) бюджету, а дефіцит сектору дер-
жавного управління в цілому, в другому – боргові 
зобов’язання, накопичені в даному секторі. З іншого 
боку, фіскальна консолідація зводиться до поліп-
шення балансу бюджету шляхом застосування захо-
дів дискреційної фіскальної політики протягом пев-
ного періоду (після якого вони вводяться). У цьому 
випадку відображається зменшення дефіциту  
(як правило, структурного первинного балансу) на 
тлі безперервного поліпшення [2]. При цьому під 
балансом бюджету розуміють баланс фінансових опе-
рацій сектору загального державного управління [3].

Більш широким є розгляд фіскальної консолідації 
як комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію 
бюджетних витрат, здійснення структурних реформ, 
збільшення надходжень до бюджету не тільки шля-
хом змін у системі оподаткування, а й за рахунок 
стимулювання економіки і бізнесу [4].

Окремі вчені намагаються конкретизувати визна-
чення фіскальної консолідації. Зокрема, С. Барріоз, 
С. Лангедік і Л. Пенчо вважають, що фіскальна кон-
солідація зводиться до поліпшення циклічно скори-
гованого первинного балансу: протягом одного року – 
не менше 1,5%; протягом трьох років – більш ніж 
на 0,5% ВВП, якщо щорічно такий баланс не погір-
шується (плавна консолідація). При такому підході 
річна консолідація розглядається як епізод [5].

За визначенням Дж. Сакса, фіскальна консоліда-
ція зводиться до ліквідації основного фіскального і 
квазіфіскального дефіциту, що є причиною високої 
інфляції. Фіскальна консолідація завжди передба-
чає різке зменшення субсидій, а також державних 
витрат на інвестиції з перекладом більшої їх частини 
саме на підприємства [6].

Таким чином, можна зробити висновок, що фіс-
кальна консолідація в більшості випадків зводиться 
до зменшення дефіциту сектору загального держав-
ного управління та боргу, накопиченого в рамках 
даного сектора. Однак такий підхід можна вважати 
дещо спрощеним, оскільки увага приділяється про-
міжним результатам, а не кінцевим орієнтирам. 
На наш погляд, фіскальну консолідацію доцільно 
розглядати як систему реформування фіскальної 
сфери, спрямовану на підвищення стійкості держав-
них фінансів. До напрямів її реалізації належать 
обмеження дефіциту сектору загального держав-
ного управління, зменшення обсягів та поліпшення 
структури державного боргу. При цьому процес не 
повинен супроводжуватися посиленням негатив-
них впливів на основні макроекономічні показники 
розвитку країни (темпи зростання ВВП, податкове 
навантаження, рівень споживання, величину плато-
спроможного попиту, рівень інфляції та ін.).

Для оцінки впливу таких заходів на стійкість 
державних фінансів використовують кілька видів 
балансу сектору загального державного управління: 
фактичний, первинний, циклічно скоригований і 
структурний. Цей підхід застосовується в більшості 
розвинених країн.

Під фактичним балансом, як правило, розуміють 
баланс операцій з мобілізації доходів, здійснення 
видатків та кредитування (залучення та надання 
позик) сектору загального державного управління. 
Первинний баланс цього сектора представляє ту його 
частину, в якій не відображені фінансові потоки, 
пов’язані із здійсненням платежів, спрямованих на 
обслуговування державних боргових зобов’язань. 
Таким чином, враховуються лише обсяги доходів і 
видатків бюджету, що йдуть на виконання функцій 

органів державного управління в чистому вигляді, 
без урахування платежів з обслуговування держав-
них боргових зобов’язань.

Циклічно скоригований баланс враховує над-
ходження і витрати, викликані циклічними фак-
торами. Структурний баланс не враховує циклічно 
скореговані зміни, одноразові і тимчасові виплати. 
Інакше кажучи – це загальний баланс бюджету за 
винятком виплат відсотків по валовому держав-
ному боргу, впливу циклічних факторів на доходи і 
видатки бюджету, ефекту одноразових і тимчасових 
операцій в секторі державного управління.

Всі програми фіскальної консолідації спрямовані 
на збалансування обсягів доходів і витрат сектору 
загального державного управління (за умови обме-
ження використання механізмів запозичень), досяг-
нення більш адекватних (з урахуванням тенденцій 
розвитку економіки) обсягів доходів, що поступають 
до бюджетної системи і державних цільових фондів, 
оптимізацію обсягів та поліпшення структури витрат 
органів державного управління, зменшення розміру 
і раціоналізацію структури фінансування витрат, 
не перекритих доходами, підвищення ефективності 
витрачання державних ресурсів, зменшення тиску 
державного та гарантованого державою боргу на 
бюджетну і монетарну системи.

У той же час виявилося, що впровадження таких 
програм не тільки призводить до змін у фіскальній 
сфері, а й впливає на економічне зростання, рівень 
зайнятості, розвиток грошово-кредитної системи, 
фінансовий і реальний сектори економіки, фінансу-
вання соціальних програм і т. д. В окремих випадках 
(якщо такі впливи не повністю враховані) позитивні 
результати, досягнуті в ході реалізації програм фіс-
кальної консолідації, можуть навіть перекриватися 
негативними наслідками в багатьох сферах економіч-
ного та соціального розвитку країни.

Досягнення більш низьких обсягів державної 
заборгованості та дефіциту сектору загального дер-
жавного управління є одним з факторів, що пози-
тивно впливають на розвиток країни. В результаті 
зменшення витрат на погашення такої заборгова-
ності вивільняється ресурс, який можна направити 
на розвиток економіки і вирішення соціальних про-
блем. Бюджет сектору загального державного управ-
ління з нижчими показниками дефіциту служить 
основою обмеження державних запозичень та витрат 
державних активів на їх погашення та обслугову-
вання в майбутньому. Це розширює можливості для 
більш збалансованої (спрямованої на забезпечення 
поступального розвитку) державної фінансової полі-
тики. Однак такі заходи можуть мати і негативні 
наслідки, адже відмічені програми, як правило, реа-
лізуються шляхом скорочення державних витрат або 
розширення ресурсної бази, залученої до виконання 
бюджету сектора. Наслідком такої політики можуть 
стати зменшення попиту (через скорочення соціаль-
них виплат), обмеження інвестиційних витрат дер-
жави або посилення фіскального тиску на платників 
податків. Тому реалізація заходів фіскальної консо-
лідації передбачає проведення глибокого аналізу всіх 
можливих її ефектів. Якщо виявиться, що негативні 
впливи нівелюють досягнуті позитивні результати, 
то такі програми будуть вимагати доповнення захо-
дами, спрямованими на обмеження чинників дестабі-
лізації економічного і соціального розвитку.

Досить актуальні і питання впровадження захо-
дів, спрямованих на проведення фіскальної консолі-
дації в умовах накопичення в таких обсягах дефі-
циту сектору загального державного управління та 
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державного боргу, коли країна опиняється на межі 
неплатоспроможності. Загроза виникнення дефолту 
через державні боргові зобов’язання змушує уряди 
вводити програми прискореної фіскальної консоліда-
ції. Прикладом можуть бути Греція, Іспанія, Пор-
тугалія, Кіпр. Однак і в державах, де не виникають 
такі фінансові ситуації, спрямованість на зниження 
рівня запозичень і загальної заборгованості уряду 
може мати позитивні результати. Особливе значення 
набувають питання термінів проведення фіскальної 
консолідації. Такі заходи, як правило, дають пози-
тивні результати протягом середньо- або довгостро-
кових періодів (за умови нейтралізації їх можливих 
негативних впливів). Слід також звернути увагу на 
необхідність координації таких програм з іншими 
країнами в рамках економічної інтеграції.

Спроби реалізувати програми прискореної фіс-
кальної консолідації підсилюють негативний вплив 
на соціально-економічний розвиток країни. Досяг-
нення швидких результатів у фіскальній сфері 
(зменшення обсягів дефіциту сектору загального дер-
жавного управління, зниження темпів нарощування 
державного боргу) передбачає скорочення державних 
витрат або підвищення податкового навантаження, 
що нерідко супроводжується зниженням темпів еко-
номічного зростання. У разі реалізації заходів фіс-
кальної консолідації шляхом падіння рівня публіч-
них видатків загострюються соціальні проблеми, а 
також обмежується фінансування програм рефор-
мування економіки. Різке зменшення обсягів та 
внесення змін в структуру державних запозичень 
можуть призвести до змін на фінансових ринках.

Велике значення приділяється питанням співвід-
ношення заходів, спрямованих на зменшення дер-
жавних витрат і збільшення доходів шляхом поси-
лення податкового навантаження. За визначенням 
зарубіжних вчених, фіскальна консолідація, досяг-
нута завдяки зменшенню державних витрат, більш 
результативна в порівнянні з політикою підвищення 
оподаткування. У разі необхідності збільшення 
податкового навантаження, пріоритети слід відда-
вати податкам, які не настільки негативно вплива-
ють на економічне зростання, зокрема, податки на 
власність і споживання. Доцільне також поєднання 
заходів фіскальної консолідації та діяльності, спря-
мованої на підвищення міжнародної конкуренто-
спроможності. Разом з тим, слід враховувати, що 
обмеження державних витрат і підвищення опо-
даткування ведуть до стримування внутрішнього 
попиту. Заходами, спрямованими на поліпшення 
конкурентоспроможності держави, служать дерегу-
ляція та підвищення ефективності управління на 
всіх рівнях державної влади [7].

Нерідко реалізація планів фіскальної консолі-
дації веде до зменшення обсягів сукупного попиту, 
виробництва та рівня зайнятості, тому окремі екс-
перти критично ставляться до виконання таких про-
грам. Вони відзначають зацикленість європейських 
країн на питаннях фіскальної консолідації, що є 
результатом помилкової діагностики проблеми. Вве-
дення жорстких бюджетних обмежень нерідко може 
стати причиною уповільнення розвитку країни, що 
підтверджується відсутністю історичних прикладів 
відновлення великих країн внаслідок фіскальної 
консолідації [8].

Реалізація програм фіскальної консолідації пови-
нна доповнюватися заходами, спрямованими на під-
тримку економічного зростання, стабілізацію реаль-
ного і фінансового секторів, обмеження інфляції, 
недопущення зниження рівня зайнятості, стриму-

вання негативного впливу фіскальної ситуації на 
монетарну політику.

Процеси фіскального коригування існують як у 
розвинених державах, так і в країнах, що розвива-
ються. Зокрема, в США були розроблені плани із 
значного зменшення бюджетних витрат і збільшення 
доходів з метою обмеження нових державних запо-
зичень для уникнення «фіскального обриву». Такі 
заходи передбачені для значного зменшення дефі-
циту федерального бюджету, що становив на початку 
2013 р. 7% ВВП [9–11].

Заслуговують уваги і питання здійснення фіскаль-
ної консолідації в країнах ЄС, де відзначалося зна-
чне зростання обсягів дефіциту державних бюдже-
тів країн-учасниць і накопичення державного боргу. 
Причинами цього були програми з використання 
значного потенціалу державних коштів для фінан-
сування соціальних програм, надання державної 
підтримки банківським установам і підприємствам 
реального сектора економіки, проведення структур-
них реформ (зокрема, пенсійної системи), створення 
стабілізаційних фондів і механізмів (на міждержав-
ному рівні). Терміновою виявилася потреба в більш 
скоординованій фіскальній політиці і в ЄС [12].

Програми фінансового оздоровлення, запропо-
новані периферійними країнами Єврозони, ґрунту-
ються на суттєвому скороченні державних витрат. 
До того ж ці країни позбавлені можливості викорис-
товувати традиційні способи відновлення економіч-
ного зростання – девальвацію національної валюти 
і збільшення експортоорієнтованої продукції. Тому 
вони почали застосовувати «внутрішню девальва-
цію» – зниження вартості робочої сили до такого 
рівня, коли вироблена продукція стає конкурент-
ною в порівнянні з товарами інших країн. Програми 
різкого скорочення державних витрат передбачають 
обмеження соціальних видатків, зменшення фінан-
сування державних інвестицій та підвищення рівня 
оподаткування. Проте зменшення державних витрат 
нерідко перетворюється на фактор обмеження еконо-
мічного зростання. Тому в 2012 р. дефіцит бюджету 
практично не зменшувався, а програми скорочення 
державних витрат фактично не мали позитивних 
результатів у країнах Єврозони. Не виключено, що 
таку стратегію потрібно буде змінювати [13].

В даний час більшість країн ЄС досягли зна-
чного прогресу в досягненні структурного балансу 
бюджету. Відповідно до висновків Європейської 
Ради, така політика повинна впроваджуватися і 
надалі, але поточні проблеми ЄС вказують на необ-
хідність дотримання чітких структурних пріоритетів 
бюджетно-податкової політики [14].

Головним завданням програми фіскальної консо-
лідації є забезпечення більш високої стійкості дер-
жавних фінансів (подолання диспропорцій у сфері 
державних фінансів, зміцнення державних банків, 
обмеження квазіфіскальних операцій, поліпшення 
фінансового стану державних цільових фондів, а 
також державних нефінансових корпорацій). Осо-
бливе значення набувають питання раціоналізації 
фінансування бюджету (обмеження дефіциту бюджету 
лише витратами на інвестиційну діяльність), поліп-
шення структури фінансування бюджету, посилення 
цільового використання ресурсу, залученого для 
фінансування фіскального дефіциту.

Більш широкі можливості для фінансування 
заходів з реалізації програм фіскальної консолідації 
існують в інтеграційних об’єднаннях. Зокрема, в ЄС 
використовуються механізми консолідованого фінан-
сування проблем розвитку країн-членів (ресурси 



23ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Європейського стабілізаційного фонду), здійсню-
ється емісія облігацій з метою реструктуризації бор-
гів країн, що опинилися найбільш уразливими під 
час кризи. Застосовуються також механізми, спря-
мовані на посилення фінансової дисципліни. У той 
же час слід враховувати, що в умовах інтеграції 
з’являються нові ризики і проблеми. До них відно-
сяться нерівномірність економічного розвитку різ-
них країн, погіршення фінансового стану периферій-
них держав, посилення фінансового навантаження 
на провідних членів співдружності та ін.

Програми фіскальної консолідації розробляються 
як довго-, так і середньострокові, в той же час вони 
враховують ефекти реформування фіскальної сфери 
в короткострокових періодах. За визначенням вче-
них ОЕСР, фіскальна консолідація вимагає вибору 
шляхів досягнення того, якою вона має бути і як 
швидко повинна виконуватися, а також які інстру-
менти необхідно при цьому використовувати [15]. 

У відповідь на збільшення бюджетного дефіциту 
і державного боргу практично всі розвинені кра-
їни змушені були реагувати на виклики фіскаль-
ної консолідації: уряди багатьох з них скорочували 
витрати і підвищували оподаткування. Вважається, 
що зменшення боргу має значення для досягнення 
позитивних результатів у довгостроковому періоді, 
однак єдині оцінки ефективності таких заходів про-
тягом короткострокового періоду відсутні. З одного 
боку, слід враховувати кейнсіанське положення про 
те, що зменшення державних витрат і підвищення 
податків призводять до зниження ділової активності 
в короткостроковому періоді. З іншого – вважається, 
що зменшення бюджетного дефіциту має стимулюю-
чий вплив на розвиток економіки протягом коротко-
строкового періоду. На практиці правильним є про-
міжний варіант [16]. У той же час є й протилежні 
оцінки. Зокрема, окремі зарубіжні вчені вважають, 
що фіскальна консолідація в ЄС стала причиною 
«деградації європейської економіки». Задеклароване 
поліпшення співвідношення боргу і ВВП не досяга-
ється через низькі темпи економічного зростання. 
Значно загострилися проблеми безробіття (її рівень 
збільшився до рекордних 12%). Орієнтація макро-
економічної політики на короткостроковий ефект в 
Єврозоні призвела до негативних наслідків. Жорстка 
консолідація бюджету – це саморуйнівна консоліда-
ція, оскільки спроби скоротити співвідношення дер-
жавного боргу і ВВП спровокували низькі показники 
динаміки ВВП [17].

Проаналізувавши практику здійснення фіскальної 
консолідації (активізація заходів щодо зменшення 
дефіциту сектору загального державного управління 
та обмеження обсягів державного та гарантованого 
державою боргу) в зарубіжних країнах, можна виді-
лити наступні її напрями:

- зменшення обсягів та внесення змін в структуру 
державних витрат, обмеження умовних державних 
зобов’язань;

- раціоналізація обсягів та поліпшення структури 
бюджетного кредитування суб’єктів господарської 
діяльності (особливо державних підприємств і кор-
порацій);

- розширення податкової бази (шляхом обме-
ження пільг або надання їх на інших умовах; обме-
ження ухилень від оподаткування);

- раціоналізація обсягів і структури субсидій 
суб’єктам господарської діяльності, внесення змін 
в умови їх надання та використання (особливо дер-
жавними підприємствами і корпораціями); рефор-
мування цін на енергоресурси та їх доведення до 

ринкових; обмеження субсидій на покриття збитків; 
реорганізація субсидування сільського господарства 
і підприємств, що виробляють продукцію або нада-
ють послуги в неторговельних сферах (вважається, 
що стимулювання економіки шляхом надання субси-
дій неефективно і спотворює систему ціноутворення);

- вдосконалення (реформування) механізмів 
надання та використання соціальних трансфертів 
(надання їх тим, у кого споживання знаходиться на 
більш низькому рівні, ніж прийняте (наприклад, 
ніж прожитковий), перехід на адресну систему соці-
ального захисту);

- реформування пенсійної системи (в цілях забез-
печення довгострокової стійкості бюджетної полі-
тики);

- посилення спрямованості монетарної політики 
на забезпечення економічного зростання і збіль-
шення доходів бюджету.

До завдань, які вирішуються в ході реалізації про-
грам фіскальної консолідації, насамперед відносять 
зменшення державних запозичень, що призведе до 
обмеження обсягів державної заборгованості. Досяг-
нення таких результатів є основою ослаблення тиску 
необхідності погашення та обслуговування держав-
них боргових зобов’язань на стійкість державних 
фінансів.

У той же час слід враховувати, що зведення 
бюджету з дефіцитом має певні позитивні імпульси. 
При прийнятних умовах мобілізації ресурсів з вико-
ристанням механізмів запозичень (низьких ставок 
процентних платежів за користування коштами, від-
сутності значного тиску з боку кредиторів на вирі-
шення економічних і фінансових проблем позичаль-
ника, забезпечення раціонального та ефективного 
використання залучених ресурсів і т. ін.) така полі-
тика сприяє збільшенню державних інвестицій, 
фінансування реформ, розширенню ділової актив-
ності шляхом надання преференцій бізнесу. Слід 
також враховувати можливості неборгового фінан-
сування дефіциту сектору загального державного 
управління в ході мобілізації надходжень від при-
ватизації державного майна та проведення активних 
операцій.

Отже, впровадження заходів фіскальної консолі-
дації будь-якою ціною в найкоротші терміни далеко 
не завжди виявляється виправданим. Необхідно вра-
ховувати не тільки обсяги накопиченої державної 
заборгованості, а й стан розвитку економіки кра-
їни, умови залучення ресурсів з метою фінансування 
дефіциту сектору державного управління, тенденції 
розвитку державних фінансів в цілому і т. д. Для 
країн, що розвиваються, використання таких мето-
дів важливіше в порівнянні з розвинутими країнами. 
У той же час наявність високих ризиків при здій-
сненні цих операцій є стримуючим фактором для 
активізації даної політики.

Однак слід звернути увагу і на інші проблеми. 
Зусилля, спрямовані на поліпшення контролю над 
обсягами боргу, призвели до зростання прибутковості 
позик. Боргові коефіцієнти досягли піку в країнах що 
розвиваються, тому в найближчій перспективі їх ста-
білізації не очікується. Незначний прогрес досягнутий 
в розвинених країнах через повільний розвиток після 
рецесії. В деяких випадках відзначалося підвищення 
рівня прибутковості, що негативно впливало на полі-
тику стабілізації та банківську стійкість. Виявилося, 
що в багатьох країнах реалізація зусиль, спрямова-
них на здійснення фіскальної консолідації, вимагає 
досить великих періодів фіскального стиснення для 
досягнення докризового рівня боргу. 
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Країни, в яких значно змінена реалізація програм 
фіскальної консолідації, як правило, використову-
ють змішану політику в сфері формування доходів 
та здійснення видатків. У той же час розвинені дер-
жави (у порівнянні з країнами, що розвиваються, і 
країнами з низькими доходами) вдаються переважно 
до зменшення витрат. Більшість країн намагаються 
запровадити заходи, які будуть не так негативно 
впливати на економічне зростання (зокрема, рефор-
мування правових систем, підвищення оподатку-
вання в сферах, що не викликають деформацію еко-
номіки, зокрема, оподаткування власності).

Розглядаючи питання впливу фіскальної кон-
солідації на економічне зростання, зарубіжні вчені 
(А. Алесіна, К. Фаверо, Ф. Гіавазі) прийшли до 
висновку, що слід окремо виділити ефекти, що 
мають місце внаслідок зміни державних витрат або 
податкового регулювання. Внесення змін до обся-
гів державних витрат використовується протягом 
середньо- і короткострокових періодів. У більшості 
випадків воно не веде до поглиблення рецесії. Але 
застосування заходів регулювання податкової сфери 
нерідко негативно впливає на економічне зростання 
(є ознаки продовження або навіть поглиблення  
рецесії). Пояснюється це тим, що реакція інвесторів 
на перспективи розвитку економіки частіше вияв-
ляється за умови регулювання витрат, ніж оподат-
кування [18]. В цілому заходи фіскального регу-
лювання спрямовуються переважно на стабілізацію 
державних фінансів, а не на підтримку економічного 
зростання і досягнення позитивних соціальних ефек-
тів. Тому в багатьох країнах (особливо в тих, де є 
значні плани щодо фіскального регулювання) вини-
кла необхідність в доповненні таких програм захо-
дами щодо обмеження інвестицій і впровадженню 
програм з підвищення податків, спрямованих на дов-
гострокові орієнтири економічного зростання.

Такі кроки по зміні витрат або доходів важ-
ливі для досягнення соціальної рівності і зростання 
зайнятості. Це слід враховувати, коли впроваджу-
ються розширені програми фіскальної консолідації 
для забезпечення стійкості. Відповідні (раціональні) 
рівні прогресу в оподаткуванні та доступності соці-
альних пільг необхідні для обмеження негативних 
соціальних ефектів в процесі регулювання. Краще 
скомпонована податкова політика і політика у сфері 
соціальної допомоги, що супроводжуються активною 
програмою з працевлаштування, ведуть до збіль-
шення пропозиції і попиту на ринку праці. Струк-
турні реформи залишаються ключовим елементом 
для прискорення економічного зростання і підви-
щення рівня зайнятості.

Незважаючи на суттєвий прогрес у відновленні 
стійкості публічних фінансів, масштаби фіскальної 
нестабільності залишаються відчутними. Вимоги 
до зменшення державного боргу є досить жор-
сткими, що посилює залежність країн від непро-
гнозованих змін на фінансових ринках. Частково 
причиною служить висока ліквідність, введена 
центральними банками з метою підтримки еко-
номічної активності. У більшості випадків ринки 
значно збільшили операції з публічним боргом. 
Такі зміни обумовлюють протилежну ситуацію з 
фіскальним регулюванням і прийнятними умовами 
економічного зростання. Якщо країни з ринками, а 
також країни з низькими доходами можуть дозво-
лити собі призупинити регулюючи зусилля до отри-
мання сприятливих прогнозів економічного зрос-
тання, то більшість розвинених держав не мають 
такої можливості [19].

Введення фіскальної консолідації підкріплюється 
заходами грошово-кредитної політики (зокрема, в 
США, Японії і країнах Єврозони). Прикладом може 
бути програма кількісного пом’якшення, прийнята 
в США і спрямована на стимулювання розвитку 
економіки. Центральний банк викуповує цінні бор-
гові папери з метою зниження їх прибутковості та 
полегшення доступу учасників фінансових ринків до 
зовнішнього фінансування. Так, у 2009 р. було вику-
плено так званих «токсичних» активів (іпотечних та 
державних облігацій) на суму 1,7 трлн. дол. з метою 
запобігання поглибленню банківської кризи [20].

Для реалізації програм фіскальної консолідації в 
зарубіжних країнах використовуються широкі інсти-
туціональні перетворення. Зокрема, в ЄС введені 
нові Фіскальні правила в рамках Пакту стабільності 
і зростання, спрямовані насамперед на лімітування 
державного (публічного) боргу в країнах-членах та 
недопущення структурних дефіцитів. Всі ці країни 
будуть здійснювати моніторинг таких показників, 
надаючи інформацію Європейській комісії (в рамках 
Європейського семестру). У березні 2012 р. 25 членів 
ЄС підписали Договір про стабільність, координацію 
і управління, або фіскальний пакт. Країни Євросо-
юзу прийняли рішення ввести єдині бюджетні пра-
вила на рівні національних правових систем, вклю-
чаючи і конституційні [21].

Висновки з даного дослідження. Фіскальна кон-
солідація зводиться до реформування фіскальної 
сфери, спрямованої на підвищення стійкості держав-
них фінансів. До шляхів її здійснення ставляться 
обмеження дефіциту сектору загального державного 
управління, а також зменшення обсягів державного 
боргу та вдосконалення його структури.

У посткризовий період у більшості зарубіжних 
країн запроваджуються заходи, спрямовані на зба-
лансування фіскальної сфери. У той же час вияви-
лося, що, крім позитивних результатів, такі про-
грами викликають певні негативні ефекти в темпах 
економічного зростання, рівні зайнятості, розвитку 
грошово-кредитної системи, фінансового і реального 
секторів економіки, фінансування соціальних про-
грам і т. ін. Отже, реалізація програм фіскальної 
консолідації потребує підкріплення заходами, спря-
мованими на обмеження таких впливів. До них нале-
жать: внесення змін у грошово-кредитну політику  
(з метою підтримки стійкості державних фінансів та 
економічного зростання), проведення інституційних 
перетворень, а також посилення координації фіс-
кальної політики в рамках економічної інтеграції.
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Постановка проблемы и ее связь с важными науч-
ными и практическими задачами. Проблема энергос-
бережения достаточно актуальна как для Украины, 
так и для экономически развитых стран, выход кото-
рых из очередного энергетического или ресурсного 
кризиса, как правило, сопровождается переходом на 
более высокий энерго- и ресурсосберегающий техно-
логический уровень.

Энергетические ресурсы ограничены, стоимость 
энергии высока, воздействие на окружающую среду, 
которое связано с промышленностью, отрицательно. 
В связи с этими факторами возникает мысль о том, 
что нужно снижать использование энергии, а не 
повышать его уровень, а, следовательно, и число 
трудностей.

В современных условиях практически для всех 
видов производств разработаны энергосберегающее 
оборудование, теплоутилизирующие материалы, а 
также приняты другие мероприятия по теплозащите. 
Однако уровень энергоэффективности предприятий 
строительной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства в Украине значительно ниже зарубежного.

Сегодня в Украине появились и с достаточным 
успехом работают отечественные компании-производи-
тели отличных энергоэффективных стройматериалов.

Актуальность вопроса о внедрении энергосберега-
ющих технологий сегодня не вызывает сомнения – 
это остро стоящая перед нашим обществом проблема. 

Однако по ряду причин данное направление строи-
тельной отрасли все еще не развивается теми интен-
сивными темпами, которые могли бы быть пропорци-
ональны уровню потребности украинской экономики 
в этих технологиях.

Анализ последних исследований и публикаций. 
1 июля 1994 г. принят Закон Украины «Об энер-
госбережении» и Постановление Верховной Рады 
Украины о порядке введения его в действие, опре-
деляющие правовые, экономические и социальные 
принципы рационального использования топливно-
энергетических ресурсов предприятиями, объедине-
ниями и организациями всех форм собственности, 
действующими на Украине, независимо от их под-
чиненности [1].

Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 31.12.1997 № 1505 одобрена Программа государ-
ственной поддержки развития нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии и малой гидро- 
и теплоэнергетики (НВИЭ) [2].

Целью этого постановления является определен-
ность создания и обеспечения нужных обстоятельств 
с целью исследования и введения результативных 
технологий и оснащения для применения нестан-
дартных и возобновляемых источников энергии и 
незначительной гидро- и теплоэнергетики.

Выделение не решенных ранее частей общей про-
блемы. Одной из самых потребляемых отраслей энер-
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гетики в Украине является именно строительный 
комплекс [3]. По опыту можно сказать, что возмож-
ностей экономии энергии для этой сферы множество. 
Энергосберегающие технологии в строительстве – это 
и есть наиболее действенный процесс.

В последнее время почти все новое строительство, 
в какой-то мере, уже ведется с учетом энергосбере-
жения. Эти технологии должны быть заложены при 
проектировании и требуют повышенных капиталов-
ложений при строительстве, которые, как правило, 
окупаются за один строительный сезон.

По обеспечению энергетической безопасности 
страны Министерство регионального развития, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины планомерно и последовательно реализует 
комплекс мероприятий, направленных на сниже-
ние энергопотребления как при возведении объек-
тов жилищного и гражданского назначения, так и 
в процессе их эксплуатации. Эти меры включают в 
себя создание прогрессивных проектно-технических 
решений, энергоэффективных систем жизненного 
обеспечения, использование других источников энер-
гии, усовершенствование нормативной и законода-
тельно-правовой базы и ряд других.

Новые требования к узкопотребительским каче-
ствам жилища, прогрессивные направленности в 
области энерго- и ресурсосбережения требуют разра-
ботки и внедрения принципиально новых конструк-
тивных решений зданий, современных организаци-
онно-экономических направлений развития отрасли, 
базирующихся на прогрессивных достижениях стро-
ительной науки и техники, благодаря чему в бли-
жайшей и среднесрочной перспективах получится 
внедрить в производство современные эффективные 
материалы и технологии, а также решить вопросы 
создания комфортной среды обитания. 

Не решенными на данный момент остаются 
вопросы ресурсо- и энергосбережения, связанные с 
экономическим обоснованием необходимости допол-
нительных капиталовложений на стадии возведения 
объектов строительства.

Постановка задачи. Целью статьи является рас-
крытие экономических методов стимулирования 
энергоэффективности в строительстве.

Изложение основных результатов и их обосно-
вание. Энергоэффективность зданий необходимо 
рассматривать комплексно. В настоящее время не 
существует технических проблем с внедрением энер-
госберегающих технологий – на отечественном рынке 
предлагается широкий выбор различных материа-
лов, конструкций, оборудования, позволяющих эко-
номить энергоресурсы. Проблемы больше касаются 
финансовой плоскости и отсутствия государственных 
программ.

Результаты энергосбережения показывают, что 
экономичнее осуществлять мероприятия по эконо-
мии энергии либо, по большому счёту, исключить 
ее применение, нежели увеличить ее производство. 
Это значит, что финансовые ресурсы, предназначен-
ные для расширения производства энергии, могли 
бы быть направлены в другие виды деятельности по 
повышению жизненного уровня людей. Кроме такого 
глобального эффекта от высвобождения значитель-
ных финансовых ресурсов, весьма велико и непо-
средственное влияние роста эффективности исполь-
зования энергии на производственную деятельность 
в плане повышения продуктивности и конкуренто-
способности промышленности.

Финансовая результативность вложений в энер-
госберегающие мероприятия ориентируется на непо-

средственные связи с ценой на энергию: если больше 
цена энергии, то стремительнее окупаются техниче-
ские решения, разрешающие уменьшать ее потре-
бление. Энергосберегающие мероприятия в зданиях 
лучше определять по принципу долгосрочной экс-
плуатации.

Внедрение энергоэффективных технических 
решений связано с большими затратами, на которые 
пока не готовы большинство украинских предпри-
ятий и граждан. Часто потребители просто не осоз-
нают выгоды от инвестиций в системы рациональ-
ного использования энергоресурсов. Даже в Европе 
органам государственного регулирования приходится 
разрабатывать комплекс мер по стимулированию 
распространения энергосберегающих технологий. 
Главные инструменты таких программ – дотации и 
налоговые льготы.

Еще на этапе проектирования застройщику необ-
ходимо подобрать очень квалифицированного про-
ектанта, который сможет разработать комплексный 
проект, предусматривающий минимизацию потери 
энергии и максимально эффективное использование 
поступающих в здание энергоресурсов.

Любой энергоэффективный проект – это комплекс 
конструктивных и эксплуатационных решений, 
которые дополняют друг друга. Задачу энергосбере-
жения следует разрешать в комплексе: за счёт улуч-
шения плодотворной организации строений, и таким 
образом, и за счет использования энергоэффектив-
ных технических конструкций. Наиболее многообе-
щающим течением в избежании данной трудности 
представляется тенденция к постройке энергоэффек-
тивных жилых зданий.

Европейская стратегия жилищно-коммунального 
хозяйства Украины, определенная как «20х20х20» к 
2020 году предусматривает 20% энергии получать за 
счет возобновляемых источников, на 20% – умень-
шить выброс CO2, и на еще на 20% – уменьшить 
энергопотребление. Необходимо качественное реше-
ние вопроса энергосбережения при строительстве 
жилья в Украине на законодательном уровне. Это 
позволит более грамотно распределять государствен-
ный бюджет. А это – новые рабочие места, посту-
пление налогов, и в целом для страны с ограничен-
ными энергетическими запасами и самым высоким 
в мире энергопотреблением на единицу ВВП – это 
вопрос не только развития, но и самого существо-
вания. Осуществление энергосберегающей стратегии 
показывает обширное и разнонаправленное позитив-
ное воздействие в формирование экономики страны, 
а благодаря этому и в усовершенствование производ-
ственных, автотранспортных и коммунально-домаш-
них технологий, в увеличение валового внутреннего 
сплошного продукта и в конечном результате в уве-
личение степени существования граждан [4].

Общеевропейский банк реконструкции и раз-
вития приступил к осуществлению новых планов 
финансирования проектов по энергоэффективности в 
Украине [5].

С помощью этих программ происходит финанси-
рование в размере 100 млн долл., благодаря этому 
осуществляется поддержка развития энергоэффек-
тивности в Украине.

Согласно сообщению банка, первый банк-участник 
новой программы и получит от ЕБРР финансирова-
ние в объеме 20 млн долл.

Целью программы является внедрение новых 
навыков в энергетическом секторе Украины на 
основе финансирования проектов через сеть украин-
ских банков.
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Привлечение инвестиций в энергоэффективные 
технологии проекта поможет Украине постепенно 
сократить свои общие потребности в энергии и улуч-
шит состояние окружающей среды [6].

В интересах строительных компаний, оплачива-
ющих энергию по более высоким расценкам, необ-
ходимо обеспечить вероятность залогового креди-
тования. Для того чтобы вводить прогрессивные 
сохраняющие энергию технологические процессы 
изготовления конструкций и возведения зданий, 
выполнять деятельность по санации и т.д. любая 
строительная организация обязана предусматривать 
вероятность получения ссуды. Серьезной проблемой 
является – гиперинфляция.

Существующий потенциал энергосбереже-
ния в экономике Украины в 2030 г. оценивается в 
318 млн тонн условного топлива (221 млн т нефтя-
ного эквивалента). Для сравнения, в ЕС потенциал 
энергосбережения составляет около 160 млн т н.э. 
Но уже существующим в Украине возможностям 
мешает несколько барьеров, а именно: мотивацион-
ные, информационные, финансовые, организацион-
ные [7].

Мировая практика показывает, что потребление 
энергии только в жилищном секторе может быть 
уменьшено, по крайней мере, в 2 раза, благодаря 
внедрению новейших технологий производства и экс-
плуатации материалов и оборудования.

Ведущими европейскими институтами были про-
ведены исследования потребления энергии, которые 
показали, что 32% всей энергии потребляемой в 
ЕС, используется транспортом, 28% – промышлен-
ностью, а 40% потребления приходится на жилые 
дома. Это значит, что для поддержания в жилище 
комфортных условий проживания необходимо затра-
тить колоссальное количество энергоресурсов на 
отопление, вентиляцию и кондиционирование, а 
большая часть из используемых на сегодняшний 
момент ресурсов являются невозобновляемыми, сле-
довательно, их необходимо расходовать очень раци-
онально.

К вопросам энергосбережения необходимо под-
ходить комплексно. Очень разумным является 
составление энергетического паспорта строитель-
ного объекта, в котором еще на этапе проектирова-
ния предусмотрена выработка собственной тепловой 
энергии, ее экономное потребление и сбережение [8].

Выводы и перспективы исследований. Для эко-
номии энергоресурсов в строительной отрасли можно 
выделить два главных направления, а именно:

- уменьшение расходов энергоресурсов за счет 
применения на производстве использованных строй-
материалов и конструкций в процессе подготовки 
и проведения комплекса строительно-монтажных 
работ;

- использования оптимальных решений, призван-
ных обеспечивать экономию энергоресурсов в ходе 
их эксплуатации.

Значимость и тенденции последнего в том, что 
здания и сооружения рассчитаны на долгосрочный 
период эксплуатации. В том числе и незначительное 
снижение энергозатрат путем определенного началь-
ного удорожания стройки приведет к колоссальному 
результату усовершенствования теплозащитных 
свойств отопительных систем, применения нестан-
дартных и возобновляемых источников энергии, ути-
лизации тепла.

Чтобы в Украине активно внедрялись энергоэф-
фективные технологии, нужны реальные экономи-
ческие стимулы. Ведь даже в Европе, несмотря на 
многолетнее экологическое воспитание, основным 
стимулом остается экономический – через бесплат-
ные кредиты или прямое субсидирование собствен-
ников жилья, которые внедряют энергосберегающие 
технологии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Об энергосбережении : Закон Украины № 75/94-ВР [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/74/94-вр.

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 31.12.1997 
№ 1505 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://energomashproekt.com/page/text/name=bio?print=1.

3. Ермилов С. Энергетическое развитие Украины в 
макроэкономическом и экологическом контексте: проблемы 
настоящего и будущего / С. Ермилов // Энергосбережение. 
Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 6. – С. 69-70.

4. Министерство энергетики и угольной промышленности 
Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol.

5. Информационно-аналитический портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://inpress.ua/ru/economics/24633-
evropeyskiy-bank-ne-ustaet-kreditovat-ekonomiku-ukrainy.

6. Украинские национальные новости [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.unn.com.ua/ru.

7. Энергоэффективность в России: скрытый резерв: Отчёт / 
Всемирный банк. – М. : The Word Bank, International Finance 
Corporation, 2008.

8. Электронный журнал энергосервисной компании 
«Экологические системы», № 9, сентябрь 2012, Энергетика: 
альтернативный аспект [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.ecosys.com.ua.



29ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 330.1315:631.6.02

Збарський В.К.
доктор економічних наук, професор

Національного університету біоресурсів і природокористування України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ М’ЯСА В УКРАЇНІ 

У статті досліджено процеси залучення інвестицій у модернізацію виробництва м’яса в Україні, розглянуто механізми вдо-
сконалення законодавчої та нормативної баз з питань забезпечення якості та безпечності м’ясної продукції. Виявлено об’єктивні і 
суб’єктивні причини, що спричинили критичний стан справ у виробництві м’яса. Обґрунтовано, що безконтрольне з боку держави 
необґрунтоване зниження цін на м’ясо та м’ясну продукцію породжує невпевненість виробників у нарощуванні виробництва цієї 
продукції. Різке коливання цін на м’ясо призводить до значного спаду виробництва продукції. Тому предметом особливої уваги 
держави і посиленого державного регулювання має стати ринок м’яса, який в усьому світі перебуває у кращих умовах. Зокрема, 
економічно розвинуті країни створили для нього найбільш сприятливу систему державного регулювання, де держава регулює не 
тільки ціни на цю продукцію, а й взаємовідносини між виробниками і переробниками. Висвітлено існуючі напрями державного ре-
гулювання м’ясопродуктового підкомплексу в Україні. Держава впроваджує низку нормативно-правових актів, що регламентують 
розвиток галузі тваринництва, зокрема, свинарства, адже зростання виробництва тваринницької продукції, в тому числі свинини, 
є дуже важливим в контексті державної продовольчої політики. Визначено, що заходи щодо штучного створення інтегрованих 
формувань з виробництва, переробки і реалізації продукції тваринництва за участі сільськогосподарських товаровиробників, 
комбікормових і переробних підприємств, заготівельних і торговельних організацій усіх форм власності, банків, вітчизняних та 
іноземних інвесторів не виправдали себе в повній мірі. Результати дослідження виявили високу необхідність у невідкладній ко-
рекції та розвитку векторів державної політики в тваринництві та м’ясопереробці у таких напрямах: стимулювання ефективних 
каналів переробки і просування свіжого та охолодженого м’яса; заохочення до впровадження та імпорту передових вітчизняних 
і зарубіжних технологій; активна підтримка у питаннях реструктуризації великих м’ясопереробних комплексів; всебічне стимулю-
вання переробної кооперації серед виробників; прискорення адаптації національних стандартів до міжнародних норм; стимулю-
вання створення та підтримка розвитку професійних та міжпрофесійних об’єднань виробників і переробників м’яса.

Збарский В.К. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСА В УКРАИНЕ
В статье исследованы процессы привлечения инвестиций в модернизацию производства мяса в Украине, рассмотрены 

механизмы совершенствования законодательной и нормативной баз по вопросам обеспечения качества и безопасности мясной 
продукции. Выявлены объективные и субъективные причины, повлекшие критическое состояние дел в производстве мяса. Обо-
сновано, что бесконтрольное со стороны государства необоснованное снижение цен на мясо и мясную продукцию порождает 
неуверенность производителей в наращивании производства этой продукции. Резкое колебание цен на мясо приводит к зна-
чительному спаду производства продукции. Поэтому предметом особого внимания государства и усиленного государственного 
регулирования должен стать рынок мяса, который во всем мире находится в лучших условиях. В частности, экономически 
развитые страны создали для него наиболее благоприятную систему государственного регулирования, где государство регули-
рует не только цены на эту продукцию, но и взаимоотношения между производителями и переработчиками. Освещены суще-
ствующие направления государственного регулирования мьясопродуктового подкомплекса в Украине. Государство внедряет 
ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих развитие отрасли животноводства, в частности, свиноводства, ведь рост 
производства животноводческой продукции, в том числе свинины, очень важен в контексте государственной продовольствен-
ной политики. Определено, что меры по искусственному созданию интегрированных формирований по производству, пере-
работке и реализации продукции животноводства с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей, комбикормовых и 
перерабатывающих предприятий, заготовительных и торговых организаций всех форм собственности, банков, отечественных 
и иностранных инвесторов, не оправдали себя в полной мере. Результаты исследования показали высокую необходимость в 
неотложной коррекции и развитии векторов государственной политики в животноводстве и мясопереработке в следующих на-
правлениях: стимулирование эффективных каналов переработки и продвижения свежего и охлажденного мяса; поощрение 
внедрения и импорта передовых отечественных и зарубежных технологий; активная поддержка в вопросах реструктуризации 
крупных мясоперерабатывающих комплексов; всестороннее стимулирование перерабатывающей кооперации среди произво-
дителей; ускорение адаптации национальных стандартов с международными нормами; стимулирование создания и поддержка 
развития профессиональных и межпрофессиональных объединений производителей и переработчиков мяса.

Zbarskiy V.K. LEGAL PRINCIPLES OF MEAT MARKET REGULATION IN UKRAINE
This article explores the process of attracting investment in the modernization of meat in Ukraine, the mechanisms improve the 

legal and regulatory framework for ensuring the quality and safety of meat products. Found objective and subjective reasons that 
led to the critical situation in meat production. Proved that uncontrolled by the state unwarranted decline in meat and meat products 
creates uncertainty manufacturers in increasing the production of this product. The sharp fluctuation in the prices of meat leads to a 
significant decline in production. Therefore, the special attention of the state and enhanced government regulation should be a meat 
market, which worldwide is in the best conditions. In particular, the economically developed countries have the most favorable for a 
system of state regulation, where the government regulates not only the prices of these products, but also the relationship between 
producers and processors. Deals with current directions of state regulation in the meat sector in Ukraine. The state is implementing 
a number of legal acts regulating the development of the livestock industry, including pigs, because increased production of animal 
products, including pork is very important in the context of state food policy. Determined that measures for artificial creation of integrated 
units of production, processing and marketing of livestock products involving agricultural producers, feed and processing enterprises, 
procurement and trade organizations of all forms of ownership, banks, domestic and foreign investors are not paid off in full. Results 
of the study revealed a high need for urgent correction and development of public policy vectors in animal in the following areas: the 
promotion of effective channels of processing and promotion of fresh and chilled meat; encourage the introduction and import of domestic 
and foreign advanced technologies; active support in matters of restructuring of large meat processing facilities; comprehensive process 
to stimulate cooperation among producers; adaptation of national standards with international standards; Encourage the creation and 
support of professional and inter-associations of producers and processors of meat.
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Постановка проблеми. Одним із головних завдань 
аграрної політики є створення умов ефективного 
функціонування м’ясопродуктового підкомплексу з 
метою повноцінного забезпечення населення м’ясом 
та м’ясопродуктами, а промисловості – сировиною 
в обсягах, необхідних для стійкого економічного 
зростання та соціального розвитку країни. У цілому 
в Україні виробляється близько 2,5 млн. т м’яса 
(у 2013 р. – 2,39 млн. т в забійній масі). У загаль-
ній структурі виробництва м’яса 48,9% складає 
м’ясо птиці, 31,3% – свинини і 17,9% – яловичини і 
телятини. Відзначається чітка тенденція скорочення 
виробництва яловичини і телятини та нарощування 
м’яса птиці. 

Наймобільнішим і найефективнішим в Україні є 
ринок м’яса птиці. На даному ринку відсутні суттєві 
проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту 
чи експорту м’яса птиці. Вже з 24 липня 2013 р. 
отримано дозвіл на експорт української курятини 
до Європейського Союзу обсягом близько 0,5 тис. т. 
Найбільш проблемним в Україні залишається ринок 
яловичини і телятини. Виробництво даної продук-
ції низькоефективне і майже на 3/4 сконцентро-
вано в господарствах населення. Розвиток галузі 
та відкриття нових ринків для експорту м’яса і 
м’ясопродуктів вітчизняними виробниками є склад-
ним, але стратегічно важливим питанням. 

Виклад основного матеріалу. ЄС має досить 
високий рівень тарифного захисту на м’ясо та 
м’ясопродукти, наприклад, середній тариф у 2012 р. 
становив 20,4%, на той час як в Україні – лише 
11%. Максимальний рівень тарифу «режим найбіль-
шого сприяння» на м’ясну групу товарів у ЄС може 
становити 134%, а в Україні – 20%. Тому важливим 
для України є отримання квоти на експорт свинини 
в ЄС на рівні 40 тис. т, м’яса птиці та напівфабрика-
тів – 16 тис. т з поступовим збільшенням протягом 
п’яти років до 20 тис. т, яловичини – 12 тис. т/рік. 

З огляду на це необхідно прискорити процеси 
залучення інвестицій у модернізацію виробництва, 
вдосконалення законодавчої та нормативної баз з 
питань забезпечення якості та безпечності продукції, 
зокрема, запровадивши систему НАССП на підприєм-
ствах, які виробляють м’ясну продукцію на експорт.

Водночас в рамках створення зони вільної тор-
гівлі між Україною та ЄС передбачено індикативні 
сукупні тарифні квоти для імпорту в Україну: на 
м’ясо свинини в розмірі 20 тис. т/рік, м’ясо птиці 
та напівфабрикати з м’яса птиці – 8 тис. т/рік з 

поступовим збільшенням протягом п’яти років до 
10 тис. т/рік (для коду УКТЗЕД 0207.12 (10–90) – 
додатково 10 тис. т/рік).

Наразі європейські ринки відкриті лише перед 
деякими групами українських товарів. Так, з Укра-
їни в ЄС вже зараз може експортуватися мед, м’ясо 
птиці (насамперед курятина та індичка), рибопро-
дукти, а також сухе молоко. Решта товарів ще чека-
ють свого дозволу продаватися в європейських торго-
вих мережах. 

Досягти позитивних результатів у цьому напрямі 
можливо лише спільними зусиллями бізнесу та 
влади. Вітчизняна яловичина і свинина мають відпо-
відати високим міжнародним стандартам якості. Для 
отримання всіх необхідних дозволів українським 
підприємствам потрібно пройти сертифікацію, а 
вітчизняна система ветеринарного і фітосанітарного 
захисту має бути відповідна європейській.

Організаційні та економічні перетворення в 
Україні значним чином вплинули на стан і розви-
ток ринку м’яса в Україні. Внаслідок об’єктивних 
і суб’єктивних причин, що спричинили критич-
ний стан справ у виробництві м’яса, слід відзна-
чити певні недоліки в державному регулюванні 
галузі. Не завжди збалансована та не до кінця виві-
рена державна політика регулювання стала наслід-
ком відсутності довгострокової стратегії розвитку 
м’ясопродуктової підгалузі, відповідно, послідов-
ної державної політики щодо підтримки розвитку 
виробництва м’яса, безсистемністю формування та 
розв’язання завдань, логіки в черговості та спрямо-
ваності механізмів її реалізації. Із самого початку 
проведення ринкових реформ в Україні держава 
взяла помилковий курс на збереження державного 
регулювання ринку м’яса переважно неринковими 
методами. Хоча це робилося з огляду на стратегічний 
характер м’ясопродуктового підкомплексу й необ-
хідність забезпечення продовольчої безпеки, така 
політика відкинула м’ясну галузь на кілька років 
назад. Як наслідок, вітчизняний м’ясопродуктовий 
підкомплекс втратив позиції традиційно потужної 
підгалузі, що забезпечувала не тільки весь внутріш-
ній ринок, а й значну частину споживання в інших 
республіках колишнього Радянського Союзу. За 
останні роки споживання основних продуктів хар-
чування в країнах СНД на одну особу за рік сут-
тєво зросло, проте воно ще далеко від оптимальної 
потреби, встановленої національним законодав-
ством на рівні 80 кг на особу в рік (табл. 1). 

Таблиця 1
Споживання м’яса та м’ясопродуктів в країнах СНД*

 (на одну особу за рік; кг)

Країна

Рік Виробництво м’яса  
у забійній вазі*

2000 2005 2010 2011
2011 у % до Україна у 2011  

до інших країн,% 2011 Україна у %  
до інших країн2000 2005

Україна 33 39 52 51 154,5 130,8 х 49 х

Азербайджан 18 22 32 33 183,3 150,0 154,5 32 153,1

Вірменія 23 31 43 44 191,3 141,9 115,9 40 122,5

Білорусь 59 62 84 88 149,2 104,8 58,0 112 43,8

Казахстан 44 58 68 71 161,4 104,4 71,8 57 86,0

Киргизстан 40 38 39 39 97,5 100,0 130,8 37 132,4

Молдова 24 40 36 38 158,3 95,0 134,2 34 144,1

Росія 45 55 69 71 157,8 129,1 71,8 57 86,0

Дані за 2000–2010 рр. заповнено на основі «Бази даних Статкомітету СНД», розміщеної на веб-сайті цієї організації за 
адресою: http://www.cisstat.com. Дані за 2011 р. заповнено на основі короткого статистичного збірника «Сельское хозяй-
ство стран Содружества 2005–2012». 

*Дані Держкомстату України за 2012 р.
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Дані таблиці 1 свідчать, що практично всі (за 

винятком Білорусі) країни СНД споживають м’яса і 
м’ясопродуктів в розрахунку на одну особу більше, 
ніж виробляють. Про це свідчить і баланс м’яса та 
м’ясних продуктів України за 2000–2013 рр. (табл. 2).

Слід зазначити, що безконтрольне з боку держави 
необґрунтоване зниження цін на м’ясо та м’ясну про-
дукцію породжує невпевненість виробників у наро-
щуванні виробництва цієї продукції. Різке коли-

вання цін на м’ясо призводить до значного спаду 
виробництва продукції. Тому предметом особливої 
уваги держави і посиленого державного регулювання 
має стати ринок м’яса, який в усьому світі перебу-
ває у кращих умовах. Зокрема, економічно розвинуті 
країни створили для нього найбільш сприятливу сис-
тему державного регулювання, де держава регулює 
не тільки ціни на цю продукцію, а й взаємовідно-
сини між виробниками і переробниками.

Таблиця 2
Баланс м’яса та м’ясних продуктів

 (за календарний рік; тис. т)

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Виробництво 1663 1597 1917 2059 2144 2210 2389

Зміна запасів на кінець року -82 -11 16 -3 -37 23 -20

Імпорт 38 325 439 378 244 423 332

Всього ресурсів 1783 1933 2340 2440 2425 2610 2741

Експорт 163 82 40 48 79 125 182

Витрачено на нехарчові цілі (на корм, 
втрати та ін.) 9 7 10 8 7 7 9

Фонд споживання 1611 1844 2290 2384 2339 2478 2550

 у розрахунку на 1 особу, кг 32,8 39,1 49,7 52,0 51,2 54,4 56,1

Таблиця 3 
Правове регулювання розвитку галузі тваринництва України

Назва нормативного документа Вплив на господарську діяльність підприємств з виробництва м’яса 

Постанови КМ України від 26 
вересня 2012 р. № 986 та від 2 
березня 2011 р. № 246 «Про вне-
сення змін до Порядку викорис-
тання сум податку на додану 
вартість, сплачених переробними 
підприємствами до спеціального 
фонду державного бюджету»

Забезпечують бюджетні дотації в сумі 1,5 грн. за свиней (крім свиноматок і кнурів) 
живою масою від 100 до 120 кг та 1 грн. за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою 
масою від 120 до 150 кг за вирощені та продані на забій і переробку суб’єктам госпо-
дарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин

Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» 
із змінами, внесеними згідно із 
Законами 21.11.2013 (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 
2013, № 5–6, ст. 60)

Державна підтримка галузі тваринництва здійснюється за рахунок коштів, які 
становлять 40% ПДВ, що, відповідно до закону, сплачується юридичними осо-
бами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції 
(молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої 
продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), 
виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими 
підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізич-
ними особами – підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодову-
ють продукцію тваринництва 

Податковий кодекс України / 
Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2011 р., № 13–17, ст. 209

Відповідно до гл. 2 «Фіксований сільськогосподарський податок» розд. 14 «Спе-
ціальні податкові режими», визначає платників податку, базу об’єкт, предмет та 
ставку оподаткування

Про кооперацію. Закон Укра-
їни від 10.07.2003 р. № 1087-IV 
(редакція від 01.01.2013 р. на 
підставі офіційного документу 
№ 5410-17)

Визначає основні положення кооперації у сільському господарстві, порядок ство-
рення, завдання та види кооперативів, принципи членства та управління, еконо-
мічні засади діяльності та ін.

Про інноваційну діяльність. 
Закон України від 04.07.2002 р. 
№ 40-IV (редакція від 
16.10.2012 р.на підставі доку-
менту № 5460-VI)

Визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 
інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою 
інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України 
інноваційним шляхом

Наказ від 17.09.2010 р. № 569/72 
«Про затвердження Програми 
розвитку свинарства на період до 
2015 року». 

Система розроблених заходів щодо забезпечення розвитку виробництва м’яса сви-
ней направлена на забезпечення рентабельного ведення галузі свинарства не нижче 
+20%; збільшення виробництва свинини шляхом прискореного зростання поголів’я 
та підвищення середньодобових приростів до рівня 750 г/добу на відгодівлі при 
затратах корму до 3,3 кормових одиниць на кілограм приросту; збільшення поголів’я 
свиней порівняно з 2009 р. у 1,6 рази; виробництва комбікормів до 8,2 млн. т, а 
споживання преміксів – до 8,2 тис. т; виробництва свинини у 2015 р. довести до 
1,82 млн. т у живій масі; забезпечити збільшити частку свинини у м’ясному балансі 
до 37–40%; виробництво експортно-орієнтованої продукції на рівні 100 тис. т

Про заходи щодо активізації 
роботи з розвитку тваринництва. 
Постанова КМУ від 20.08.2008 р. 
№ 729

Державна підтримка створення і функціонування сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів із заготівлі, переробки та збуту продукції тваринництва, 
штучного осіменіння тварин та ін.; відшкодування підприємствам АПК ставок за 
користування кредитом у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, 
але не більше ніж передбаченої банком у кредитному договорі, за рахунок коштів 
державного бюджету для будівництва і реконструкції тваринницьких та птахівни-
чих комплексів і ферм, закупівлі племінного молодняку, техніки та технологічного 
обладнання; придбання племінної худоби і птиці на умовах фінансового лізингу
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Існуючі напрями державного регулювання 
м’ясопродуктового підкомплексу в Україні чітко 
відображені в законах, що були прийняті протягом 
останнього десятиліття. Держава впроваджує низку 
нормативно-правових актів, що регламентують роз-
виток галузі тваринництва, зокрема, свинарства 
(табл. 3).

Одним із інструментів, який застосовувався з 
метою поліпшення ситуації у тваринницьких галу-
зях, була державна підтримка виробників тварин-
ницької продукції за рахунок виплати дотацій за 
продані ними переробним підприємствам худобу та 
птицю. До 1995 р. на продукцію тваринництва існу-
вали дотації до цін. У 1995 р. з відміною дотацій 
виробництво продукції тваринництва стало збитко-
вим. Упродовж 1996–1997 рр. дотації до цін на тва-
ринницьку продукцію не існували, що призвело до 
подальшого поглиблення кризи у цій галузі.

Сільськогосподарські підприємства при реалізації 
живої маси тварин і птиці сплачували податок на 
додану вартість (ПДВ). Вагомою причиною згортання 
тваринництва стала збитковість виробництва продук-
ції внаслідок відміни дотацій при закупівлі худоби та 
птиці, введення вільних цін, які не відшкодовують 
навіть затрати, а також зниження купівельної спро-
можності населення України, що зменшило попит на 
продукцію. Одночасно сільськогосподарські підпри-
ємства, втративши купівельну спроможність, майже 
не купували продукцію промисловості, за яку сплата 
ПДВ мала бути їм повернена. Отже, ПДВ, який ста-
новив 28%, а потім 20%, став прямим, нічим не ком-
пенсованим податком на продукцію тваринництва. 

Передбачені Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16 лютого 1998 р. № 145 «Про затвердження 
порядку нарахування та виплат дотації сільськогос-
подарським товаровиробникам за продані ними пере-
робним підприємствам м’ясо в живій вазі» дотації 
суттєво не сприяли стимулюванню постачання сиро-
вини на переробні підприємства харчової промис-
ловості, яке вони вже не переказували до держбю-
джету, а розпоряджалися коштами таким чином, 
що рівень підтримки був занадто малим [2]. Згідно з 
положенням Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України з підтримки агропромисло-
вого комплексу в умовах світової фінансової кризи», 
який Верховна Рада прийняла напередодні 2010 р., 
ПДВ, який переробні підприємства всіх форм влас-
ності мають сплачувати до бюджету за реалізовані 
ними м’ясо та продукцію з нього, використовувати-
муть суто на виплату дотацій сільськогосподарським 
товаровиробникам за продані переробникам худобу 
та птицю в живій масі [3].

Тепер виробники м’яса одержуватимуть фінан-
сову допомогу не безпосередньо від м’ясокомбінатів, 

як було раніше, а переробники сировини відрахо-
вуватимуть свій ПДВ до спеціального бюджетного 
фонду. Звідти тваринники отримуватимуть фіксовані 
дотації на кожну корову, наявну на 1 січня відпо-
відного року в особистому селянському або фермер-
ському господарстві, в агрофірмі. 

Після прийняття на державному рівні рішення 
щодо підвищення економічної зацікавленості това-
ровиробників (зростання цін на худобу, залишення 
ПДВ від реалізації тварин у розпорядженні сіль-
ськогосподарських товаровиробників, стимулювання 
вирощування молодняка великої рогатої худоби 
високовагових кондицій) відразу зросло поголів’я 
тварин, збільшилася кількість вирощуваної продук-
ції, але обсяг реалізованої продукції був дещо мен-
шим, ніж вирощеної.

У 2012 р. державна підтримка галузі тваринни-
цтва зазнала суттєвих змін, що негативно позна-
чилося на роботі окремих галузей. З прийняттям 
нового Податкового кодексу заготівельники худоби 
знизили на 20% ціни для господарств населення, 
оскільки повинні перераховувати ці кошти до спе-
ціального фонду державного бюджету. Для багатьох 
виробників тваринницької продукції сьогодні вини-
кла дуже складна ситуація, коли попит на м’ясо на 
внутрішньому ринку знизився, а собівартість вироб-
ництва зросла. За таких умов без продуманої держав-
ної підтримки виробники можуть почати вирізати 
поголів’я, що поглибить кризові явища у секторі. 
Потребує подальшого вдосконалення і структура 
виробництва м’яса (табл. 4). 

Що ж до структури споживання м’яса в Украї ні, 
то вона практично відповідає структурі виробництва: 
близько третини в ній становить свинина, 21,3% – 
яловичина, 44,9% – птиця та 2,4% – інші види 
м’яса.

Найбільша частка свинини у структурі спожи-
вання м’яса спостерігалася у 2000 р., що обумов-
лено скороченням виробництва яловичини та птиці 
у попередній період. За 2005–2012 рр. частка сви-
нини у структурі споживання м’яса стабілізувалася, 
та несуттєво коливається у межах 0,5 відсоткових 
пунктів. Галузь свинарства є однією з найперспек-
тивніших в аграрному секторі. Вона забезпечує насе-
лення багатьох держав світу цінними та життєво 
необхідними продуктами харчування. Україна у 
1991 р. була однією з провідних держав Європи за 
розвитком виробництва свинини. У цей час поголів’я 
свиней нараховувало близько 20 млн. голів. Однак 
за останні роки минулого століття у зв’язку з нега-
тивними соціально-економічними процесами у сіль-
ському господарстві поголів’я свиней скоротилося до 
6 млн. голів. Зменшення поголів’я спостерігалося і 
в інших галузях тваринництва. Це призвело до зни-

Таблиця 4
Структура виробництва м’яса в живій вазі усіма категоріями господарств України, %

В середньому за рік 2013 р. +, – до

2005 2006–2009 2010 2010–2013 2013 2006–2009 2010–2013

Вирощено – всього 100 100 100 100 100 100 100

у тому числі:

велика рогата худоба 36,9 28,9 22,3 21,3 20,0 -8,9 -16,9

свині 30,9 30,3 31,2 31,2 31,0 +0,7 -0,2

вівці та кози 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 -0,1 -0,1

коні 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,2 -0,1

кролі 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 -0,2 -0,1

птиця 28,6 37,7 43,5 44,6 46,4 +8,7 +1,8

Дані: Стат. збірник «Сільське господарство України, 2013 рік». – К. : Держстат України. – С. 123.
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ження обсягів виробництва м’яса, що негативно 
позначилося на рівні продовольчої безпеки держави. 
Передовий досвід окремих успішних господарств 
повинен стати стимулом для активізації розвитку 
високоефективного виробництва свинини в Укра-
їні (табл. 5). Зростання виробництва тваринницької 
продукції, в тому числі свинини, є дуже важливим 
в контексті державної продовольчої політики. Не 
виправдали себе в повній мірі й заходи щодо штуч-
ного створення інтегрованих формувань з виробни-
цтва, переробки і реалізації продукції тваринництва 
за участі сільськогосподарських товаровиробників, 
комбікормових і переробних підприємств, заготі-
вельних і торговельних організацій усіх форм влас-
ності, банків, вітчизняних та іноземних інвесторів, 
що були започатковані відповідно до Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 4 грудня 1998 р. «Про 
подолання кризового стану у тваринництві і птахів-
ництві та стабілізацію розвитку галузі» [5]. Згідно з 
Указом Президента України від 17 лютого 2001 р. 
№ 100/200 «Про заходи щодо стабілізації ситуації 
на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 
2001–2002 роках», передбачено поступовий перехід 
до ринкових методів регулювання сільського госпо-
дарства із збереженням державного регулювання [6]. 

Таблиця 5
Виробництво свинини на душу населення  

у державах Європи за 2012 р.

Позиція Країна

Виробництво 
м’яса свиней у 
забійній вазі на 
душу населення 

в рік, кг

Відносно 
України, 

разів більше

1 Данія 337,9 17,6

2 Нідерланди 131,1 6,8

3 Бельгія 97,8 5,1

4 Іспанія 79,1 4,1

5 Німеччина 56,9 3,0

6 Ірландія 53,6 2,8

7 Естонія 47,4 2,5

8 Польща 45,1 2,3

9 Білорусія 43,6 2,3

10… Угорщина 42,5 2,2

…27 Україна 19,2 Х

Джерело: розраховано за даними Продовольчої та сільсько-
господарської організації ООН [13]

Будь-які прийняті найближчим часом в Україні 
законодавчі акти стосовно м’яса та м’ясної продук-
ції не можуть терміново вирішити проблеми у цій 
галузі [12]. Їх основною метою повинно бути здій-
снення системних перетворень, які сприятимуть ста-
лому розвитку ринку м’яса в Україні. За досвідом 
розвинутих країн світу цей законодавчий процес 
необхідно поділити на два напрями:

– реформа законодавства щодо забезпечення і офі-
ційного контролю якості й безпеки м’яса та м’ясної 
продукції;

– врегулювання на законодавчому рівні фінан-
сово-економічних та організаційних аспектів ринку 
м’яса, включаючи встановлення зважених механіз-
мів державного управління цим ринком.

Результати показують високу необхідність у 
невідкладній корекції та розвитку векторів держав-
ної політики в тваринництві та м’ясопереробці в 
наступних напрямах:

– стимулювання ефективних каналів переробки 
і просування свіжого та охолодженого м’яса, поси-

лення контролю за вмістом та виробництвом ковбас 
із замінниками рослинного походження та низько-
сортних субпродуктів тваринництва;

– заохочення до впровадження та імпорту пере-
дових вітчизняних і зарубіжних технологій низько-
витратного вирощування худоби та переробки м’яса, 
відхід від практики «підкомплекс» дотації до прак-
тики стимулюючих дотацій за підвищення ефектив-
ності виробництва та зменшення собівартості про-
дукції;

– активна підтримка в питаннях реструктуризації 
великих пострадянських м’ясопереробних комплек-
сів та створенні сучасних виробництв із первинної 
переробки м’яса при великих підприємствах і пере-
робних кооперативах малих та середніх виробників 
із вирощування худоби та птиці;

– всебічне стимулювання переробної коопера-
ції серед виробників та становлення довгострокових 
контрактних відносин у сталих виробничих терито-
ріальних кластерах навколо середніх та великих під-
приємств з первинної переробки (із забою та пере-
робки до напівтуш та розрубів);

– прискорення адаптації національних стандартів 
до міжнародних норм; стимулювання, створення та 
підтримка розвитку професійних та міжпрофесійних 
об’єднань виробників і переробників м’яса, перене-
сення на них функцій промоутування вітчизняної 
продукції на цільових ринках, частково функцій роз-
робки стандартів та контролю за їх дотриманням.

До пріоритетних напрямів удосконалення законо-
давчого забезпечення аграрного сектору економіки, 
та м’ясопродуктового підкомплексу, зокрема, слід 
віднести наступні:

– для вирівнювання економічних відносин у 
народному господарстві потрібно прийняти Закон 
України «Про міжгалузеві економічні відносини в 
економіці України», в якому передбачити введення 
єдиної норми прибутку на авансований капітал для 
всіх галузей економіки та оподаткування понад нор-
мативних прибутків за прогресуючою шкалою. Про-
ект цього Закону розроблений в ННЦ «Інститут 
аграрної економіки»;

– для створення рівних умов для виробників 
сільськогосподарської продукції, господарюючих на 
землях різної якості, слід розробити проект Закону 
України «Про вирівнювання економічних умов гос-
подарювання сільгоспвиробників, розміщених на 
землях різної якості»;

– організаційні і економічні основи виробництва 
і реалізації м’яса потребують вдосконалення Закону 
України «Про м’ясо і м’ясопродукти» у відповідності 
до вимог ЄС;

– з метою посилення організаційної роботи і 
законодавчої підтримки формувань професійних 
об’єднань, які б забезпечували виробництво сільсько-
господарської продукції, її переробку та реалізацію 
готової продукції, зміцнивши для цього економічні 
зв’язки між учасниками об’єднань. 

Враховуючи весь комплекс факторів, 
пов’язаних із станом та перспекти-вами розвитку 
м’ясопродуктового підкомплексу, необхідно сфор-
мувати цілісну систему заходів державного регу-
лювання ринку м’яса в Україні з метою створення 
сприятливих економічних, правових, організаційних 
та інших умов для зростання виробництва м’яса та 
надання вітчизняним виробникам відповідної допо-
моги в фінансовій, правовій, інформаційній, дипло-
матичній, маркетинговій сферах.

В Україні критичних масштабів досягла фальси-
фікація згущеного молока, його виробники замість 
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молочних жирів використовують пальмову, коко-
сову або соняшникову олію, – констатують у відом-
стві [3, c. 6]. Крім того, Міністерство охорони 
здоров’я не контролює наявність у продуктах небез-
печних забруднювачів, таких як діоксин, бензапирен 
і трансизомери ненасичених жирних кислот. 

Подібна ситуація спостерігається і на ринку 
м’яса. Зокрема, українських виробників європей-
ський ринок приваблює насамперед своєю плато-
спроможністю і стабільним попитом на м’ясо ВРХ. 
При цьому експерти вважають, що шанси України 
отримати право на експорт яловичини в ЄС доволі 
високі. «Непогані шанси у тих, хто має сертифіка-
цію системи НАССР (вимоги міжнародної системи з 
безпеки продуктів харчування), і вона насправді пра-
цює на підприємстві, а не існує на папері, а також у 
тих, у кого є іноземні інвестори і потенційні покупці 
в Європі. Але багато чого буде залежати не від 
самих підприємств, а від вітчизняної ветеринарної 
служби», – вважають експерти [4, c. 5]. При цьому 
вони вважають, що ЄС сам зацікавлений в україн-
ській яловичині, яка буде конкурентоспроможна на 
ринках країн ЄС з двох причин. По-перше, у Євро-
союзі нестача пропозиції яловичини. По-друге, укра-
їнська яловичина – це чиста біологічна продукція, 
яка в країнах ЄС користується підвищеним попитом. 
Звичайно, на європейському ринку українській яло-
вичині доведеться конкурувати з такими «м’ясними 
монстрами», як США і країни Південної Америки. 
Але внаслідок невисокої вартості вітчизняного м’яса 
ВРХ Україна може з цим впоратися. Порівняльний 
аналіз вартості тільки однієї з позицій – охолодже-
ної безкісткової яловичини, яку поставляють на 
європейський ринок Аргентина, Уругвай, Бразилія, 
США, – дає змогу прогнозувати непогані перспек-
тиви експорту української продукції до Європи. 

Наприклад, у 2008 р. середня ціна імпорту ста-
новила EUR 9,1 за 1 кг, тоді як розрахункова ціна 
української яловичини – EUR 4,36 за 1 кг, а в 
зв’язку з девальвацією гривні в 2009 р. – EUR 3,  
2 за 1 кг [5, c. 5]. Отже, якщо припустити, що укра-
їнські підприємства освоять виробництво продукції, 
яка користується попитом в ЄС, за ціною вона буде 
конкурентоспроможна. Водночас для цього україн-
ським підприємствам доведеться освоїти виробни-
цтво безкісткової яловичини за прийнятою в Європі 
схемою розрізання. Щодо товаровиробників, які 
вже працюють на європейському ринку, для них 
теж створюються нові вимоги відповідності рівня 
якості. Наприклад, як у випадку металургійних під-
приємств України. Труднощі їм створило так зване 
REACH-законодавство, ухвалене країнами ЄС у 
червні 2008 р. [4]. Відповідно до нього, підприємства 
металургійної та хімічної промисловості повинні 
зареєструвати свою продукцію в Європейській хіміч-
ній агенції, інакше ринок ЄС для них буде просто 
закрито. Природно, що процедура реєстрації коштує 
чимало й вимагає послуг європейських компаній-
посередників, які одержують гонорар за свою роботу. 
За це може сплатити не кожен виробник, особливо у 
важкий кризовий час. 

Ще одним ключовим чинником успіху на євро-
пейському ринку є забезпечення необхідного інфор-
мування європейських споживачів. Такі висновки 
підтверджуються і дослідженнями 2004 р. Світо-
вого банку [6], за якими близько половини підпри-
ємств-експортерів серед обмежувальних факторів 

комерційного характеру відзначають брак засобів 
для дослідження експортних ринків і просування 
своїх товарів, а також недостатнє просування своїх 
товарів та послуг. Примітним є те, що цей погляд не 
залежить від того, на який ринок підприємство екс-
портує свою продукцію. Розглянемо вищевикладене 
твердження на прикладі ринку освітніх послуг. Екс-
порт освітніх послуг міг би стати сильною галуззю 
західноукраїнської економіки, що особливо важ-
ливо в період глобальної кризи. На практиці існу-
ють всі передумови для приваблення іноземного 
студента: цінова привабливість, компетентні кадри, 
можливість організації польсько- та англомовного 
навчання, а також неповторна атмосфера низки міст, 
які розташовані на заході Україні, зокрема, Львова, 
Івано-Франківська чи Луцька. Втім, відсутня комп-
лексна маркетингова стратегія широкого залучення 
до українських університетів студентів з Польщі та 
інших європейських країн. Замість того, на думку 
фахівців, «...деякі університети проводять «дикий» 
прийом якомога більшої кількості іноземців, орієн-
туючись лише на здирання з них грошей, також за 
корупційними схемами. Вони намагаються прива-
бити іноземців не високим рівнем якості навчання, 
а нижчими вимогами й можливістю обійти офіційні 
правила. Такий підхід аж ніяк не можна назвати 
далекосяжним, і він більше нагадує стандарти тре-
тього світу, ніж розвиненого європейського міста з 
високим науковим потенціалом…» [7]. 
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сова безпека національного господарства». Це дало змогу визначити загрози фінансової безпеки національного господарства. 
Проведено оцінку визначених загроз фінансової безпеки національного господарства. Досліджено положення України за світови-
ми рейтингами економічного стану країн. Запропоновані заходи щодо посилення фінансової економічної безпеки національного 
господарства та зменшення системної кризи в Україні.

Ключові слова: фінансова безпека, національне господарство, загрози, державне регулювання, системна криза.

Кириченко С.О., Данилов А.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

В статье исследуются актуальные вопросы выхода Украины из состояния системного кризиса. На основе анализа опред-
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Исследованы положения Украины по мировым рейтингам экономического состояния стран. Предложенные меры по усилению 
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Постановка проблеми. Сучасний стан національ-
ного господарства можна охарактеризувати у кате-
горіях та показниках системної кризи, яка прояв-
ляється у дестабілізуючому впливові та швидкому 
поглибленні економічних, політичних, соціально-
культурних, геополітичних та інших диспропорцій, 
зростанні соціальної напруженості. Загальне падіння 
основних соціально-економічних показників, полі-
тичні конфлікти останніх двох років завдали значних 
збитків реальному сектору економіки та продовжу-
ють створювати загрози національному господарству 
загалом.

Саме тому питання забезпечення фінансової без-
пеки національного господарства набувають своєї 
актуальності та практичної значущості. Їх вирішення 
є запорукою та вирішальною умовою підтримки і 
можливості забезпечення стабільного стратегічно 
орієнтованого розвитку, що сприятиме досягненню 
цілей економічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі подолання наслідків криз у структурі націо-
нального господарства, забезпечення його поступаль-
ного довгостроково розвитку та пошуку напрямів 
вирішення ключових проблемних питань фінансо-
вої безпеки в країні присвятили свої наукові роботи 
В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, О.В. Мірошниченко, 
Л.І. Федулово та багато інших вчених. Але необхідно 
зазначити, що проблеми виходу України із систем-
ної кризи за рахунок забезпечення фінансової без-

пеки держави не вирішені та потребують подальших 
досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
загроз фінансової безпеки національного господар-
ства в умовах системної кризи. Для досягнення мети 
поставлені такі завдання: визначити загрози фінан-
сової безпеки національного господарства, оцінити їх 
масштаби та запропонувати шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати аналізу визначень поняття «фінансової 
безпеки національного господарства» свідчать, що 
найчастіше під нею розуміють підсистему соціально-
економічної безпеки, яка спрямована на створення 
умов, вироблення механізмів протидії негативним 
впливам середовища функціонування економіки, 
формування механізмів швидкого реагування та 
адаптації до змін з метою усунення, попередження 
чи мінімізації настання негативних наслідків шля-
хом використання гнучких фінансових інструментів, 
раціонального використання фінансових ресурсів і 
оптимального управління фінансовим потенціалом 
у тісному зв’язку з нефінансовим (організаційним, 
техніко-технологічним, інтелектуально-інформацій-
ним та ін.) ресурсами [2, с. 57; 7, с. 96].

На основі аналізу публікацій вітчизняних фахів-
ців [2; 7] та Концепції національної безпеки Укра-
їни [5] нами було систематизовано та згруповано 
(див. табл. 1) основні загрози фінансової безпеки кра-
їни, що поглиблюють системну кризу в Україні.
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Також необхідно відзначити інші загрози фінан-
сової безпеки, а саме доречно буде вказати і на полі-
тичні диспропорції, значну олігархізацію еконо-
міки країни, її корупційних характер, неефективну 
антимонопольну політику, «невідчутні» результати 
проведення реформ, значну залежність експортно-
імпортної діяльності, сировинний характер екс-
порту, неспроможність національної валюти вико-
нувати свої функції, неефективний фондовий ринок 
та організацію державного регулювання. Вони ще 
більше посилюють деструктивні процеси в структурі 
національного господарства, знижуючи рівень його 
фінансової та загалом економічної і національної без-
пеки, що поглиблює системну кризу в економіці. 

Світові рейтинги лише підтверджують таку тен-
денцію: Current Country Risk Classifications для Укра-

їни залишається на критичному рівні (з оцінкою 7, 
яку ми мали у 90-х і на поч. 2000-х рр.); за Emerging 
Markets Opportunity Index 2012 р. Україна посіла 
25 місце з 27 провідних економік, що розвиваються; 
за Failed States Index 2012 р. Україну було відне-
сено до категорії «warning» (113 місце зі 177 країн);  
у 2013–2014 рр. провідні рейтингові агентства (Fitch, 
Moody’s, S&P) значно знизили свої прогнози та рей-
тинги для України і її підприємств [9].

За складовими індексу глобальної конкуренто-
спроможності показники нашої країни також зна-
чно знижуються по більшості позицій, хоча за 2012–
2013 рр. та 2013–2014 рр. Україна досягла другої 
стадії розвитку – з ефективно орієнтованою економі-
кою (даний статус ми вже отримували, але за рахунок 
кризових явищ поверталися до базового). Найбільш 

Таблиця 1
Аналіз загроз фінансовій безпеці національного господарства

Загрози фінансовій безпеці Оцінка та характер загроз фінансової безпеки*

заборгованість держави 
(обсяги внутрішнього та 
зовнішнього боргів)

за оцінками НБУ, зовнішній борг країни на 1.01.2015 р. склав 136 млрд дол., з яких 
погасити державі і бізнесу у цьому ж році потрібно близько 585 млрд; сама структура 
боргу зазнає змін у сторону зростання частки заборгованості держави (з 22% у 2013 р. 
до 26% у 2015 р.). Сукупний валовий внутрішній борг країни у 2014 р. перевищив 
102% ВВП, а у 2015 р. може зрости до 106% ВВП

значна залежність від 
зовнішніх кредиторів 

зростає кількість іноземних кредитів з одночасним посиленням вимог кредиторів, країна 
стає залежною як економічно, так і політично від їх умов

вплив світових фінансових 
криз на фінансову систему 
держави

посилилися тенденції до падіння ВВП, нестабільності ліквідності банків та «вимивання» 
іноземних інвестицій, маніпуляції на фінансовому ринку країни, подальше «втягу-
вання» у залежність від іноземних кредиторів

«тінізація» державної еко-
номіки 

її рівень за різними оцінками складає від 36 до 60-80% ВВП та характеризується дина-
мікою до подальшої криміналізації, посилення впливу деструктивних факторів у секторі 
надання суспіль-них послуг, політичних і економічних диспропорцій

дефіцит бюджету за оцінками 2014 р., він був на рівні 20,7% (78,07 млрд грн), фактичний же дефіцит 
склав понад 88% (близько 4,3% ВВП), а прогнозні значення на 2015 р. вже себе не 
виправдали

низький рівень золотовалют-
них резервів

реальне зростання резервів спостерігалося у 2010–2011 рр., починаючи з 2012 р. їх 
кількість суттєво скорочувалася; критичної позначки по золотовалютний резервам 
було досягнуто у 2014–на поч. 2015 р., проте за рахунок кредитів МВФ на 1.03.15 р. 
реальні резерви склали 5625,3 млн дол. (з них монетарне золото – 922,5 млн дол., тобто 
16,40%, найбільшу частку складають активи у конвертованих валютах (цінні папери, 
валюта, депозити)

нестабільність фінансово-
економічних інститутів, 
насамперед, банків

кількість банків зменшилася на 29 за 2014 р., до 01.01.15 р. ще на 17, а лише за 
3 місяці 2015 р. ще на 12; фінансовий результат діяльності банків погіршився з 1 
436 млн грн до -52 966 млн грн за 2014 р., і до -74 531 млн грн за 3 місяці 2015 р.; 
рентабельність капіталу банків з 2014 р. до березня 2015 р. знизилася з 0.81% до 
-348.82%; постійно відкриваються нові справи про ліквідацію

загальне погіршення стану 
зовнішньої торгівлі і зрос-
тання дефіциту платіжного 
балансу

імпорт товарів скоротився до $61,7 млрд (на 27,4%), скорочення експорту товарів у 
2014 році склало $55,6 млрд (14,4%); дефіцит зведеного платіжного балансу в 2014 р. 
сягнув $13,3 млрд, порівняно з профіцитом у $2 млрд у 2013 р.

нестабільність податкової 
системи

постійні зміни у ставках податку, особливостях оподаткування, податковій базі і звіт-
ності призводять до неможливості швидкого пристосування, а також викривлення звіт-
ності, недовіри до податкової системи, переведення доходів у тінь тощо

низька капіталізація фінан-
сової системи

обсяг регулятивного капіталу банківської системи зростав протягом 2005–першої пол. 
2014 рр., проте почав зменшуватися у другій пол. 2014 р. (зменшився на 16 млрд грн, 
або на 8%), статут-ний капітал – зменшився на 5 млрд грн, або на 3%, зростає кіль-
кість проблемних кредитів та обіг грошей поза банківською системою, резерви за актив-
ними операціями тощо. Зазначені тенденції збереглися і на поч. 2015 р.

значна доларизація еконо-
міки

за різними оцінками, поза банками знаходиться близько 14-20 млрд доларів США, що 
є умовою розвитку та функціонування тіньової економіки, і дана сума постійно зростає 
та свідчить про недовіру фізичних та юридичних осіб до банківської системи країни, а 
також про невпевненість власників валюти у стабільності фінансової системи України, 
у її перспективах; не краще на фінансову систему та її суб’єктів діє і коротка валютна 
позиція

масовий вивіз українського 
капіталу за кордон

за експертними оцінками, щорічний експорт капіталу за межі України складає близько 
3-5 млрд доларів США. Джерелом такого капіталу переважно є перерозподіл держав-
ної власності, неповернення виручки за експортовану продукцію, ухилення від сплати 
податків, спекулятивні фінансові операції

злочинність у фінансовій 
сфері 

за даними МВС, за 2010 рік збитки від злочинів у фінансовій сфері склали більш ніж 
18 млрд грн. Було зафіксовано кримінальні справи по 15 тисячам злочинів, з них 14 
тисяч направлені до суду. Зокрема, виявлено 442 факти легалізації злочинних дохо-
дів, закінчено 358 злочинів, а сума легалізованих грошових засобів по таким справам 
склала близько 2,2 млрд грн; за останній рік було арештовано та вилучено більш ніж 
0,4 млрд грн

Джерело: систематизовано, обґрунтовано та складено авторами на основі [1; 3; 8]
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проблемними питаннями, які 
показав розрахунок індексу, 
наразі для країни є представ-
лені на рисунку 1.

Якщо взяти окремо деякі 
із зазначених показників, що 
посіли у рейтингу найгірші 
позиції, наприклад, сприй-
няття корупції, то показник 
практично не змінився: за 
індексом сприйняття корупції 
Україна піднялася на 2 пози-
ції (зі 144 на 142 місце), проте 
все ще залишається однією із 
найбільш корумпованих країн 
світу. За індексом легкості 
ведення бізнесу ми піднялися 
на 137 місце із 152, покра-
щивши низку параметрів 
роботи, проте все ще входимо 
у 20% країн, що мають най-
нижчий рейтинг у 5-ти з 10-ти 
сфер регулювання. Крім того, 
вітчизняні аналітики вказу-
ють на поверхневість реформ 
у зазначеній сфері [4; 6].

Не менш важливого зна-
чення, на наш погляд, при 
забезпеченні фінансової безпеки національного гос-
подарства набувають і питання протидії корпора-
тивному шахрайству та корупції. За показниками 
корпоративного шахрайства та методами боротьби з 
ним Україна посідає одні з найгірших позицій серед 
країн Європи. Особливо випадки корпоративного 
шахрайства активізувались у період кризи. Так, за 
даними PwC, у 2011 р. з корпоративним шахрай-
ством зіткнулися 36% українських компаній, а на 
поч. 2014 р. – понад 60%. За цим показником ми 
поступаємося тільки ПАР (69%) [9].

Отже, проведений аналіз загроз фінансової без-
пеки національного господарства, дає можливість нам 
запропонувати наступні заходи щодо їх подолання та 
зменшення системної кризи в економіці України:

- по-перше, з метою стабілізації бюджетних показ-
ників як основи стійкості фінансової системи процес 
бюджетної роботи доцільно побудувати на принци-
пах: визначення та забезпечення відкритості крите-
ріїв забезпечення інтересів держави та їх пріоритету; 
відповідності цілей бюджетної політики фінансовим 
ресурсам держави та її базових підсистем; забезпе-
чення стабільності дохідної частини бюджету; під-
тримки єдності бюджетної системи та узгодженості 
бюджетної політики країни із грошово-кредитною 
політикою НБУ;

- по-друге, з метою протидії доларизації еко-
номіки, стабілізації основних макроекономічних 
показників і очікувань доцільно приймати поряд 
з річними бюджетами стратегічно орієнтовані  
3-5-річні бюджетні плани з обґрунтованими прогноз-
ними показниками;

- по-третє, з метою оптимізації руху капіталу 
доцільно, з однієї сторони, посилювати відповідаль-
ність за приховання доходів за кордоном, а з іншої – 
створювати законодавчі умови для легалізації в 
України вивезеного з неї капіталу некримінального 
характеру;

- по-четверте, у монетарній сфері – стабілізувати 
національну грошову одиницю шляхом збільшення її 
внутрішньої вартості, уповільнення негативних тен-
денцій у сфері банківської діяльності, зменшення 

тиску доларизації шляхом виведення з валютного 
ринку найбільш потужних покупців та створення для 
них спеціальних умов купівлі-продажу валюти, забез-
печення відкритої, прозорої та достовірної роботи бан-
ків шляхом підтримки роботи з клієнтами; 

- по-п’яте, у банківській системі необхідно здій-
снити виведення неплатоспроможних та проблем-
них банків, підвищити вимоги до капіталу, поси-
лити роль аналізу їх фінансового стану, посилити 
права кредиторів, удосконалити ризик-менеджмент з 
метою оздоровлення банківської системи.

Також не меншу увагу варто приділити запро-
вадженню кодексів та дієвих механізмів боротьби 
з корпоративним шахрайством і корупцією. Такі 
заходи дадуть можливість вибудувати єдину систему 
контролю забезпечення фінансової безпеки націо-
нального господарства.

Висновки з проведеного дослідження. Проведений 
аналіз свідчить про наявність ознак системної кризи 
у структурі національного господарства, що нега-
тивно впливають на формування умов щодо забез-
печення фінансової безпеки країни. Така ситуація 
вимагає застосування комплексного підходу до про-
тидії їхньому дестабілізуючому впливові та мініміза-
ції їх наслідків шляхом вироблення і застосування 
відповідних механізмів управління та регулювання. 

Однак не менш важливою є і більш активна участь 
держави у процесі за-хисту від фінансових загроз. 
Основними її інструментами мають стати удоскона-
лення та приведення до міжнародних стандартів нор-
мативної бази, яка була б спрямована на зменшення 
рівня «тінізації» економіки, втручання у діяльність 
фінансово-банківської системи з метою створення 
ефективного інвестиційного середовища, удоскона-
лення та забезпечення прозорості бюджетного про-
цесу, руху матеріальних і грошових потоків тощо. 

Все це дозволить поступово зняти напруження з 
фінансової сфери, яка на сьогоднішній день перебу-
ває у відчутній кризі, та забезпечити поступові умови 
для виходу з кризового стану, сформувати потужний 
потенціал забезпечення і підтримки фінансової без-
пеки.
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Побудовано на основі [6]
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОГНОЗУВАННЯ  
МАРКЕТИНГО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розкрито сутність механізмів управління маркетинго-інноваційними процесами в економіці з погляду формування 
рекомендацій зі створення державних структур маркетинго-інноваційного розвитку української економіки, які існують на трьох 
основних рівнях: макрорівні, регіональному рівні, рівні підприємства. На макрорівні вирішуються три основні завдання: форму-
люється державна маркетинго-інноваційна стратегія, створюється сприятливий маркетинго-інноваційний клімат для економіки 
в цілому, реалізуються державні маркетинго-інноваційні програми. На регіональному рівні присутні схожі завдання, але вони 
прив’язуються до особливостей певних регіонів. І макро-, і регіональний рівні створюють умови для інтенсивного перебігу мар-
кетинго-інноваційних процесів в економіці. Ці механізми управління маркетинго-інноваційними процесами покликані забезпечити 
реалізацію державної й регіональних маркетинго-інноваційних стратегій на мікрорівні, спрямувати маркетинго-інноваційні пріо-
ритети у підприємницьку ініціативу.

Ключові слова: маркетинго-інноваційна стратегія, механізми управління, авіаційна галузь України.

Коваленко О.В. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГ-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

В статье раскрыта сущность механизмов управления маркетинго-инновационными процессами в экономике с точки 
зрения формирования рекомендаций по созданию государственных структур маркетинго-инновационного развития укра-
инской экономики, которые существуют на трех основных уровнях: макроуровне, региональном уровне, уровне предпри-
ятия. На макроуровне решаются три основные задачи: формулируется государственная маркетинго-инновационная стра-
тегия, создается благоприятный маркетинго-инновационный климат для экономики в целом, реализуются государственные 
маркетинго-инновационные программы. На региональном уровне присутствуют схожие задачи, но они привязываются к осо-
бенностям определенных регионов. И макро- и региональный уровни создают условия для интенсивного протекания маркетинго-
инновационных процессов в экономике. Эти механизмы управления маркетинго-инновационными процессами призваны 
обеспечить реализацию государственной и региональных маркетинго-инновационных стратегий на микроуровне, направить 
маркетинго-инновационные приоритеты в предпринимательскую инициативу.

Ключевые слова: маркетинго-инновационная стратегия, механизмы управления, авиационная отрасль Украины.

Kovalenko O.V. FORMATION MECHANISMS FORECASTING MARKETING INNOVATIVELY DEVELOPMENT OF ECONOMY 
OF UKRAINE

The article reveals the essence of marketing management mechanisms and innovation processes in the economy in terms of 
development of recommendations for the creation of state structures and innovative marketing of the Ukrainian economy, there are 
three main levels: the macro level, regional level and enterprise level. At the macro level are resolved three main objectives: State 
formulated marketing and innovation strategy, marketing become an innovative environment for the economy as a whole, the government 
implemented innovative marketing programs. At the regional level there are similar problems, but they are tied to the characteristics of 
certain regions. And macro, regional level and create conditions for the occurrence of intense marketing and innovation processes in 
the economy. These mechanisms control the marketing of innovative processes are designed to ensure the implementation of state and 
regional marketing and innovation strategies at the micro level, direct marketing and innovation priorities in entrepreneurship.

Keywords: marketing and innovation strategy, management tools, aircraft industry of Ukraine.
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Постановка проблеми. Розгляд теоретико-мето-

дологічних основ управління державною маркетин-
говою стратегією інноваційного розвитку авіаційної 
галузі України (МСІРАГУ), аналіз умов розробки 
концепції побудови національної маркетинго-інно-
ваційної системи (НМІС), а також оцінка напрямів 
формування системи управління маркетинго-інно-
ваційними процесами (МІП) при виділенні можли-
востей інноваційного розвитку української еконо-
міки дозволили нам зафіксувати п’ять факторів, що 
характеризують МІП, що відбуваються в національ-
ній економіці:

- світовий поріг знань;
- маркетинго-інноваційні фінансові ресурси;
- маркетинго-інноваційних галузей і державних 

структур, що стимулюють маркетинго-інноваційні 
процеси в економіці;

- поле маркетинго-інноваційної активності (МІА);
- маркетинго-інноваційний клімат (МІК).
Із приводу виділених факторів, що характери-

зують МІП, що відбуваються в економіці, можна 
помітити, що в цілому вони в значній мірі дійсно 
визначають розвиток МІП. Але, по-перше, фактори 
неоднакові за своєю масштабністю. По-друге, виді-
лення інноваційних авіапідприємців і держструк-
тур як фактора без вказівки на необхідність під-
вищення МІА підприємницького сектора в цілому 
веде до необґрунтованого виділення перших як 
відособленої частини підприємницького співтова-
риства.

Розуміння факторів, що характеризують МІП, 
дозволяє нам перейти до формалізації та класифіка-
ції механізмів управління МІП.

Аналіз публікацій. На думку провідних економіс-
тів, механізм управління маркетинго-інноваційними 
процесами (МУМІП) – це організаційно-економічна 
форма здійснення МІП і сприяння її проведенню, 
пошуку інноваційних рішень, а також важіль сти-
мулювання і регулювання цієї діяльності з боку дер-
жави [4; 9]. Існує безліч таких механізмів управління 
маркетинго-інноваційними процесами, що викону-
ють конкретні функції [1; 5]. Причому ця безліч не 
є закритою і поява нових механізмів є закономір-
ною подією [2; 12]. Названі вище механізми управ-
ління маркетинго-інноваційними процесами в еконо-
міці повинні формувати функціональне забезпечення 
авіаційної галузі України (АГУ) у її прив’язці до ста-
дій її життєвого циклу [7; 8].

Під функціональним забезпеченням вони розумі-
ють маркетингове, інноваційне, інвестиційне і фінан-
сове забезпечення маркетинго-інноваційних процесів 
з боку державних структур [3; 6]. Маркетинго-інно-
ваційне забезпечення повинне сприяти зародженню 
й ефективному пошуку нововведення [11]. Має бути 
у наявності відповідний механізм управління марке-
тинго-інноваційними процесами, що дозволяє при-
скорити процес генерування нововведень. Далі варто 
створити умови вкладення засобів (інвестування) з 
метою комерціалізації нововведень, їх впровадження 
в авіавиробництво. Природно, що вирішення завдань 
створення маркетинго-інноваційних рішень та інвес-
тування неможливо здійснити без відповідних дже-
рел фінансування і допомоги держави [10].

Метою статті є визначення основних параметрів 
формування механізмів прогнозування маркетинго-
інноваційного розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу. Механізми функці-
онального забезпечення будуть різними залежно від 
того, на якій стадії розвитку перебуває АГУ. Необ-
хідно пов’язати елементи функціонального забезпе-
чення зі стадіями розвитку АГУ. Напрями подібного 
пов’язування можна представити нижченаведеною 
таблицею-матрицею (таблиця 1).

Дана матриця комплексно і системно описує ті 
елементи механізму управління маркетинго-інно-
ваційними процесами в економіці, які дозволяють 
запустити (активізувати) МІП в АГУ за допомогою 
допомоги державних структур маркетинго-інно-
ваційного розвитку економіки. На основі узагаль-
нення змісту наведеної матриці автором класифіко-
вана й сформована система механізмів управління 
маркетинго-інноваційними процесами в економіці в 
цілому:

- механізми організації;
- механізми розробки і впровадження;
- механізми фінансування і стимулювання;
- механізми технологічного трансферу;
- механізми інтелектуальної власності (рис. 2).
Відзначимо, що даний підхід дозволяє описати 

розглянуті механізми управління маркетинго-інно-
ваційними процесами системно, тобто врахувати 
всю можливу безліч механізмів, але, природно, в 
«рамковій» постановці (рис. 2). Останнє означає, 
що допускається можливість появи нових механіз-
мів у межах названих груп при зміні умов реаліза-
ції МСІРАГУ.

Таблиця 1
Характеристика взаємозв’язку елементів функціонального забезпечення і стадій розвитку МІП

Характеристики 
функціонального 

забезпечення

Етапи розвитку Структури

Становлення Розвиток Зрілість Занепад

Маркетинго-
інноваційна

Пошук науково-техніч-
них інноваційних рішень, 
захист інтелектуальної 
власності

Розробка і розвиток 
науково-технічних 
рішень

Розробка псевдо 
інновацій продуктів, 
інновацій процесів, 
передача технологій

Пошук науково-тех-
нічних рішень із 
заміни застарілих 
процесів, придбання 
ліцензій і патентів

Маркетинго-
інвестиційна

Визначення напрямів 
початкового вкладення 
засобів, інвестиційні 
пільги за створення нових 
робочих місць і освоєння 
пріоритетних напрямів 
діяльності

Визначення напрямів 
виробничого інвесту-
вання, формування 
сприятливого інвести-
ційного клімату

Довгострокові інвести-
ції в участь у капіталі 
інших підприємств

Визначення напрямів 
і вкладення у пере-
орієнтацію підприєм-
ницької діяльності

Маркетинго-
фінансова

Стартове фінансування, 
отримання дотацій через 
інкубаторні програми

Фінансування на 
стадії освоєння та роз-
ширення охоплення 
ринку, формування 
складу власників, 
вихід на фінансові 
ринки росту

Фінансування роз-
витку виробничих 
потужностей, доступ 
до кредитних ресурсів

Фінансування згор-
тання застарілого 
виробництва, дотації 
та субсидії
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Механізми управління маркетинго-інновацій-
ними процесами в економіці з погляду формування 
рекомендацій зі створення державних структур мар-
кетинго-інноваційного розвитку української еконо-
міки існують на трьох основних рівнях: макрорівні, 
регіональному рівні, рівні підприємства. На макро-
рівні вирішуються три основні завдання: формулю-
ється державна маркетинго-інноваційна стратегія, 
створюється сприятливий маркетинго-інноваційний 
клімат для економіки в цілому, реалізуються дер-
жавні маркетинго- інноваційні програми. На регіо-
нальному рівні присутні схожі завдання, але вони 
прив’язуються до особливостей певних регіонів. 
І макро- і регіональний рівень створюють умови для 
інтенсивного протікання МІП в економіці. Ці меха-
нізми управління маркетинго-інноваційними проце-
сами покликано забезпечити реалізацію державної 
та регіональних маркетинго-інноваційних стратегій 
на мікрорівні, спрямувати в руслі маркетинго-інно-
ваційних пріоритетів підприємницьку ініціативу.

Згадані механізми управління маркетинго-іннова-
ційними процесами в економіці повинні діяти у пев-
ній послідовності та характеризуватися спряженістю 
і погодженістю. Розглянемо більш детально кожний 
з них з погляду визначення шляхів створення най-
більш оптимальних державних структур маркетинго-
інноваційного розвитку української економіки.

Механізм організації орієнтований на форму-
вання і реорганізацію структур, що здійснюють інно-
ваційні процеси. Таке формування може проходити 
в різних формах, основними з яких є: створення, 
поглинання, ринкова маркетинго-інноваційна інте-
грація, виділення.

Створення – це формування нових авіапідпри-
ємств, структурних підрозділів або одиниць, покли-
каних здійснювати маркетинго-інноваційну діяль-
ність (МІД). Найбільш істотними елементами нових 
організаційних форм є наступні: матричні струк-
тури, науково-технічні підрозділи, науково-технічні 
організації, що здійснюють діяльність по ринкових 
принципах; внутрішні венчури.

Процеси створення нових інноваційних органі-
зацій особливо важливі для АГУ. Ці авіапідприєм-
ства мають складну систему управління інноваці-
ями, найчастіше орієнтуються на великі проекти, 
реалізація яких повинна практично відразу (або за 
короткий період часу) забезпечити одержання висо-
ких доходів. Багато в чому із цієї причини кількість 
інновацій у даних структурах не так велике, як на 
малих авіапідприємствах. На нашу думку, ефектив-
ність МІД, у тому числі й маркетинго-інноваційної 
діяльності держави, можна було б значно підви-
щити, якщо створювати нові маркетинго-інноваційні 
підрозділи й структурні одиниці, покликані створю-
вати нові напрями в діяльності АГУ. Ці інноваційні 
одиниці можуть створюватися на постійній або тим-
часовій основі.

Матричні структури являють собою такі організа-
ційний формування, які створюються тимчасово на 
строк розробки й впровадження нововведень, містять 
у собі фахівців різного профілю, що адміністративно 
підкоряються керівникам відповідних постійних під-
розділів, але тимчасово спрямованих на роботу в тим-
часову впроваджувальну структуру для проведення 
робіт з певної спеціалізації. Такі тимчасові підроз-
діли дозволяють об’єднати різних фахівців на строк 
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Рис. 2. Система механізмів управління маркетинго-інноваційними процесами  
в національному господарстві (НГ)
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розробки й впровадження нововведення. По закін-
ченні цього процесу матричне об’єднання розфор-
мовується і його учасники вертаються в підрозділи, 
у яких вони працюють на постійній основі. Такий 
організаційний механізм управління МІП в еконо-
міці дозволяє, по-перше, забезпечити виконання 
робіт у короткий термін, по-друге, сконцентрувати 
під єдиним керівництвом фахівців різних профілів, 
по-третє, значно здешевити процес розробки і впро-
вадження.

Науково-технічні підрозділи створюються на 
постійній основі, вони не мають господарської само-
стійності і їх діяльність здійснюється за рахунок 
бюджету АГУ в цілому. Ці підрозділи можуть бути 
децентралізованими й орієнтованими на конкретні 
виробничі одиниці, або – централізованими й підко-
рятися безпосередньо керівництву АГУ. Їхня особли-
вість полягає в тому, що вони передають свої роз-
робки у авіавиробництво прямо без установлення 
внутрішніх ринкових механізмів.

Самостійні науково-технічні організації, навпаки, 
мають власний бюджет і вони продають свої розробки 
виробничим підрозділам АГУ. Це підвищує відпові-
дальність за результати діяльності, їх відповідність 
цілям АГУ й вимогам авіаринку.

Внутрішні венчури, як правило, займаються без-
посереднім впровадженням нововведень, орієнтова-
ним на нову ринкову нішу.

У низці випадків досить ефективним організацій-
ним механізмом управління маркетинго-інновацій-
ними процесами в економіці може бути поглинання 
АГУ невеликих інноваційних фірм, діяльність яких 
входить до кола інтересів АГУ. Даний механізм при-
пускає здійснення більших одноразових витрат, але 
приводить до значного скорочення строків виходу з 
новим авіапродуктом на авіаринок, а крім того дозво-
ляє досягти синергетичного ефекту від об’єднання 
інноваційних досягнень. Самі малі інноваційні 
фірми також можуть бути зацікавлені в поглинанні, 
тому що вони не завжди мають достатні засоби для 
розвитку своєї діяльності.

Механізмом, що доповнюють поглинання, є вста-
новлення тісних зв’язків АГУ та малих інновацій-
них фірм, заснованих на створенні довгостроко-
вих договірних відносин, сукупність яких можна 
назвати ринковою маркетинго-інноваційною інтегра-
цією. У цьому випадку інноваційні фірми зберігає 
свою самостійність, але попадають у сферу ринкових 
виробничих зв’язків АГУ.

Комбінація процесів поглинання й ринкової мар-
кетинго-інноваційної інтеграції при формалізації 
рекомендацій до створення держав-
них структур маркетинго-іннова-
ційного розвитку української еко-
номіки дає підставу запропонувати 
використання так званої «віялової» 
організації маркетинго-інновацій-
ного процесу в економіці (рис. 3). 
Її зміст полягає у створенні марке-
тинго-інноваційного оточення АГУ, 
що складається з фірм, щодо яких 
зроблено поглинання, а також рин-
ково інтегрованих фірм.

Така організація виявиться най-
більшою мірою ефективної для авіа-
виробничих компаній, що мають 
наступальну стратегію маркетинго-
інноваційного розвитку. Вона дозво-
ляє розробити й комерціалізувати 
нововведення, які перебувають на 

Б-Образних кривих високого рівня, створити тех-
нологічні розриви, нововведення, у низці випадків 
недоступні компаніям-конкурентам у цей момент 
часу.

Виділення – організаційний механізм управління 
маркетинго-інноваційними процесами в економіці, 
що припускає створення самостійних маркетинго-
інноваційних компаній, що раніше були частиною 
цілісних виробничих утворів. Такі дії доцільно здій-
снювати, коли утворюється новий напрям діяль-
ності, не пов’язаний з основною спеціалізацією АГУ, 
що відволікає на себе її ресурси. Таким чином, орга-
нізаційний механізм управління маркетинго-інно-
ваційними процесами в економіці дозволяє держав-
ним структурам маркетинго-інноваційного розвитку 
української економіки ефективно й своєчасної змі-
нювати інфраструктуру НМІС, вводячи залежно від 
економічної та світової кон’юнктури нові елементи 
в інфраструктуру НМІС для заняття ринкових ніш.

Наступна група механізмів управління марке-
тинго-інноваційними процесами в економіці – це 
механізми розробки й впровадження. У цю групу 
можна включити: механізми пошуку маркетинго-
інноваційних рішень, механізми розробки і меха-
нізми впровадження.

Механізми пошуку спрямовані на генерацію 
нових ідей, технічних рішень, створення новацій. Це 
необхідний етап МІП, що становить основу подаль-
ших процесів, пов’язаних зі створенням новацій, 
придатних для впровадження.

Механізми розробки пов’язані з доведенням ідей 
до закінченого технічного вирішення, що може бути 
новацією. Для цього необхідна відповідна концен-
трація інтелектуальних, матеріальних і фінансових 
ресурсів, їх ефективна комбінація в часі та просторі. 
Фактично механізми розробки і впровадження при 
формуванні структур маркетинго-інноваційного роз-
витку української економіки дозволяють сформувати 
адекватний ринковим вимогам алгоритм розробки і 
реалізації нововведення так, як це необхідно осно-
вним інвесторам або державі для ухвалення рішення 
про фінансування інновації.

Механізми фінансування і стимулювання як 
механізм управління МІП в економіці визначають 
способи формування фінансових ресурсів АГУ і під-
вищення їх зацікавленості у впровадженні нововве-
день. Тут можна виділити механізми кредитування, 
формування власного капіталу, формування витрат 
на НДДКР і характеру віднесення їх на собівартість, 
пов’язування розмірів оподатковування з інтенсив-
ністю МІД.
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Рис. 3. Віялова організація маркетинго-інноваційної діяльності АГУ, 
що входить у сферу державних інтересів
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Здійснюючи МІП, особливо, якщо він заснова-
ний на радикальних і стратегічних інноваціях, АГУ 
робить витрати, але не має заміщення цих витрат 
реальним продуктом або послугами протягом трива-
лого часу. Більшість авіавиробничих процесів для 
свого безперебійного здійснення вимагають піджив-
лення кредитними ресурсами протягом коротко-
строкового періоду. Але забезпеченням цього кре-
диту є створюваний або перебуває на складі продукт. 
Тобто кредитні гроші, що з’являються у господар-
ському обігу, мають товарне покриття. В МІП такого 
покриття немає. У цьому полягає основна відмін-
ність кредитування виробничого і МІП.

Відповідної до маркетинго-інноваційних потреб 
формою залучення позикових засобів є випуск облі-

гацій. Їхньою особливістю є тривалий (кілька десят-
ків років) строк обігу. Можна стверджувати, що для 
розглянутих процесів фінансування на основі обліга-
ційних позик є найкращим.

Наступною формою залучення фінансових ресур-
сів є збільшення власного капіталу за рахунок 
зовнішніх джерел. Особливо важлива така форма 
для АГУ, що мають високу репутацію і популяр-
ність. Вони мають можливості зробити емісію (або 
додаткову емісію) акцій і за рахунок цього наростити 
свій капітал.

Стимулювання маркетинго-інноваційної діяль-
ності, у тому числі і маркетинго-інноваційної діяль-
ності держави, припускає створення умов, у яких 
здійснення цієї діяльності буде вигідним. Ступінь 

Рис. 4. Критерії відбору технологій для передачі в АГУ
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вигідності може бути обмірювана розміром чистого 
прибутку, тобто прибутку, що залишається у розпо-
рядженні АГУ після сплати податків. Це може бути 
досягнуте за допомогою зниження податкових плате-
жів при збільшенні інноваційних та інвестиційних 
зусиль АГУ.

На наш погляд, було б логічним погодити розмір 
зниження податкових платежів з величиною витрат 
на НДДКР. Це зниження пропонуємо робити за 
двома напрямами: зменшення поточних податкових 
платежів у момент здійснення витрат на НДДКР, а 
також за допомогою прискореної амортизації вар-
тості НДДКР, патентів і ліцензій, що перебувають 
на балансі АГУ, і утворюючих його нематеріальних 
активів.

Зниження поточних податкових платежів реко-
мендується проводити пропорційно абсолютному 
збільшенню витрат на НДДКР із установленням 
граничного розміру зниження податкових виплат.  
Із цією метою представляється доцільним установити 
часткові коефіцієнти стосовно приросту витрат на 
НДДКР для визначення розміру зменшення податко-
вих платежів. Але оскільки базові величини витрат 
на НДДКР можуть бути досить значними, варто 
визначити граничну частку зменшення податкових 
виплат. Таким чином, зазначений механізм фінан-
сування і стимулювання при формуванні державних 
структур маркетинго-інноваційного розвитку укра-
їнської економіки необхідний для вибору найбільш 
оптимальної форми фінансування маркетинго-інно-
ваційних проектів з позиції забезпечення високої 
ефективності маркетинго-інноваційної діяльності та 
потрібного соціально-економічного ефекту.

У якості наступного елемента механізму управ-
ління маркетинго-інноваційними процесами в еконо-
міці можна назвати механізм технологічного транс-
феру. Мова йде про передачу технологій, розроблених у 
державному секторі, у підприємницький сектор. Важ-
ливість такого механізму пов’язана з тим, що багато 
відкриттів і важливі технічні рішення отримані в дер-
жавних НДІ, але для їх комерціалізації необхідне здій-
снення додаткових витрат, причому у низці випадків – 
більш значних, ніж ті, які зроблені на дослідницькій 
стадії. У держави немає достатніх засобів для фінан-
сування стадій впровадження, тому було б правильно 
надати підприємницьким структурам можливість 
використання у виробництві таких розробок. Для орга-
нізації розглянутого трансферу необхідно розв’язати 
завдання, представлені на рисунку 4.

Представляється важливим насамперед визна-
чити принципи передачі технологій. На нашу думку, 

вони мають бути такими: контрольованість напрямів 
використання, подальший науково-технічний розви-
ток, відсутність негативних наслідків для оборонних 
і стратегічних галузей. Критерії відбору технологій 
для передачі в АГУ формалізовані автором нижче і 
можуть бути представлені двома групами: критері-
ями, що характеризують потреби авіавиробництва й 
авіаринку, і критеріями, пов’язаними з можливістю 
передачі. Склад цих груп у більш детальній розбивці 
представлено на рисунку 4.

Залежно від характеру переданих технологій 
можуть бути використані різні форми такої передачі.

Комбінування рекомендованих форм має здій-
снюватися з урахуванням особливостей конкретних 
технологій. Можна виділити наступні їхні види: 
результати фундаментальних НДР, впровадження 
яких може привести до появи базисних нововведень, 
аналогічні результати прикладних НДР, предкон-
курентні цивільні технології, конверсійні цивільні 
технології, технології подвійного призначення. Зро-
зуміло, цінність кожного з перерахованих видів 
різна. Неоднакові також можливі наслідки їх впро-
вадження.

Важливим питанням передачі технологій є ство-
рення інформаційної інфраструктури, покликаної 
обслуговувати цей процес. Ця інфраструктура пови-
нна забезпечувати поширення інформації про пере-
дані технології, а, крім того, містити елементи бір-
жового (аукціонного, тендерного) характеру, що 
дозволяють здійснювати торгівлю технологіями, а 
в окремих випадках сприяти їхньому конкурсному 
поширенню.

Фактично механізм трансферу технологій як 
механізм управління маркетинго-інноваційними про-
цесами в економіці з погляду формування державних 
структур маркетинго-інноваційного розвитку україн-
ської економіки дозволяє зафіксувати алгоритм вза-
ємодії учасників розробки і реалізації нововведення, 
що особливо важливо в сучасних умовах економіки, 
тому що забезпечують концентрацію синергетичного 
ефекту на зростання національної економіки.

Ефективні інновації не можливі без наявності від-
повідного механізму інтелектуальної власності. Ми не 
ставимо своїм завданням детальне дослідження цього 
механізму. З погляду забезпечення умов формування 
державних структур маркетинго-інноваційного роз-
витку української економіки тут важливо сформу-
лювати вимоги, пропоновані до даного механізму. На 
наш погляд, можна виділити наступні: забезпечення 
одержання технологічної ренти підприємцем-іннова-
тором, низька витратність процесів патентування і 
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Рис. 5. Чотирьохрівнева система державного стимулювання МІА на пріоритетних 
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можливість отримання пільгового кредиту для його 
проведення, одержання підтримки державних струк-
тур при покупці ліцензій для організації виробництва 
нових авіапродуктів і технологій.

Описана вище система механізмів управління 
маркетинго-інноваційними процесами в економіці та 
її практична реалізація при формуванні державних 
структур маркетинго-інноваційного розвитку україн-
ської економіки будуть сприяти посиленню марке-
тинго-інноваційної складової та переходу на ділі до 
інноваційного типу економічного зростання.

Важливу роль у стимулюванні інноваційної 
діяльності відіграє держава, безпосередньо беручи 
участь в МІД через систему прямого фінансування 
науки, а також за допомогою реалізації заявленої 
вище системи механізмів управління маркетинго-
інноваційними процесами в економіці. Другий ваго-
мий аспект – державні заходи стимулювання мар-
кетинго-інноваційної активності через формування 
державних структур маркетинго-інноваційного роз-
витку української економіки (рис. 5).

Відповідно, державна політика стимулювання 
повинна просувати МІП саме у пріоритетних напря-
мах. Об’єктом стимулювання має бути не наукова 
організація як така, а наукова і МІД і маркетинго-
інноваційна зацікавленість реальних секторів еконо-
міки, визнана суспільно-пріоритетною, напрями якої 
визначаються державою, фінансуються (повністю або 
частково) з бюджету і контролюються відповідними 
органами виконавчої влади.

За допомогою гнучкої системи стимулювання 
в рамках формування державних структур марке-
тинго-інноваційного розвитку української економіки 
повинне досягатися оптимальне співвідношення між 
бюджетним фінансуванням науки і позабюджетним 
фінансуванням науково-технічного прогресу.

З урахуванням сказаного пропонується така схема 
стимулювання науки і МІД за допомогою створення 
державних структур маркетинго-інноваційного роз-
витку української економіки:

1. Наукові дослідження, націлені на реаліза-
цію критичних пріоритетів (фундаментальні дослі-
дження, оборонні науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, дослідження державного 
значення в галузі охорони навколишнього серед-
овища тощо), фінансовані з державного бюджету, 
звільняються від усіх податків і зборів (окрім стра-
хових внесків у державні соціальні фонди).

2. По проривних і соціально орієнтованих пріори-
тетах (на додаток до зазначених уже в Податковому 
кодексі пільг) передбачається податкове стимулю-
вання.

Реалізований підхід припускає, що державна 
участь в управлінні МІП в економіці за допомогою 
формування державних структур маркетинго-іннова-
ційного розвитку економіки є ключовим. Однак варто 
зазначити, що це положення досить спірне. Досвід 
низки країн Заходу свідчить про те, що активна 
участь держави може принести шкоду. Наприклад, 
в історії знаменитої Силіконової долини був епізод, 
коли держава спробувала ввести тверді заходи регу-
лювання, що призвело до різкого уповільнення роз-
витку маркетинго-інноваційного бізнесу. Ситуація 
у післявоєнній Японії, коли Уряд проголосив як 
пріоритетні напрями розвитку кораблебудування і 
чорну металургію, а в підсумку ринок показав, що 
більш ефективна галузь – електроніка. Усе це гово-
рить про те, що надмірна участь держави в регулю-
ванні маркетинго-інноваційної сфери може принести 
їй шкоду. Тому повинні бути створені такі умови, 

при яких технології, що не попадають у пріоритетні 
напрями, були б теж забезпечені необхідними умо-
вами для «виживання» і розвитку.

Важливим інструментом фінансування інновацій 
є створення за участю держави кредитних структур, 
що спеціалізуються на інвестуванні проектів пер-
спективної МІД. Дані структури повинні бути забез-
печені податковими, фінансовими пільгами, мати 
державні гарантії по кредитах. Пільгове кредиту-
вання (по ставці не більш 1/3 ставки рефінансування 
Національного Банку України) можна забезпечити за 
рахунок засобів з Бюджету розвитку або державних 
фондів. Але у випадку невиконання маркетинго-інно-
ваційного проекту відсотки за кредит стягуються по 
підвищеній ставці, наприклад, 150 відсотків ставки 
НБ України.

У цілому практика роботи Фонду сприяння роз-
витку у науково-технічній сфері й Українського 
фонду технологічного розвитку як державних струк-
тур інноваційного розвитку української економіки 
показує позитивні результати фінансування старто-
вих етапів МІД. З метою підвищення ефективності 
їх діяльності, представляється доцільним дозво-
лити цим фондам брати участь у статутних капіта-
лах фінансованих компаній. У свою чергу державні 
структури маркетинго-інноваційного розвитку укра-
їнської економіки повинні забезпечити умови для 
формування й функціонування гарантійної системи 
як інструменту управління маркетинго-інновацій-
ними процесами в економіці (рис. 6).
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Рис. 6. Загальна схема функціонування гарантійної 
системи АГУ при маркетинго-інноваційному 

розвитку економіки

Висновки. Згідно із Програмою соціально-еконо-
мічного розвитку України на середньострокову пер-
спективу, однієї із пріоритетних завдань стає розви-
ток «нової економіки» (або «економіки, заснованої 
на знаннях»), будівництво якої може здійснюватися 
за рахунок зміни економічної структури на користь 
переробних і особливо високотехнологічних галу-
зей. Щодо сфери науки вперше достатньо ясно ска-
зано про те, що необхідно «оптимізувати масштаби 
й структуру науково-технічної сфери, значно підви-
щити її ефективність і спрямованість на досягнення 
конкретних результатів», тобто зробити її компонен-
том національної НМІС.
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Исследованы проблемы маркетинга в условиях экономического кризиса, определены состояние и перспективы развития 
рынка рекламы, проанализированы основные проблемы рынка рекламы в условиях рецессии и определены пути развития 
рынка рекламных услуг в Украине.

Ключевые слова: рынок рекламных услуг, спрос, бренд, потребление.
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The problems of marketing during the economic crisis, defined status and prospects of the advertising market, analyzes the main 
problems of the advertising market in recession and ways of advertising services market in Ukraine.

Keywords: advertising services market demand, brand consumption.

Постановка проблеми. Світ продовжує змінюва-
тися. Раніше успішно працюючі економічні моделі к 
період рецесії зазнають поразки і виявляються некон-
курентоспроможними. На успішний розвиток бізнес-
діяльності впливають низка факторів: глобалізація, 
сhindia, регіоналізація ринків, зменшення держав-
ного впливу на економіку, приватизація, розвиток 
Інтернету, мережеві технології, цифрове зближення 
або симбіоз методів комунікації, гіперконкуренція, 

коротший термін експлуатації продукту і передові 
технології, комодитизація, проблеми з навколишнім 
середовищем, розширення можливостей споживача. 
У період рецесії ситуація на ринку призведе до адап-
тації споживацьких настроїв: споживачі стануть від-
давати перевагу більш бюджетним продуктам і брен-
дам, скоротять чи відкладуть дискреційні придбання 
і покупки, такі як автомобілі, меблі, електропобу-
тові пристрої і дорогі види відпочинку, будуть нама-
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гатися робити покупки ближче до дому чи роботи, 
використовувати більш економні джерела палива, 
пересуватися групами [1]. Тому проблема, як обрати 
найефективнішу рекламну стратегію у період реце-
сії, є актуальною в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень. Рекламний ринок, 
так само як і вся українська економіка, переживає 
глибокий спад. Що, власне, не дивно, оскільки готов-
ність бізнесу витрачатися на рекламу немов лакмусо-
вий папірець відображає настрої споживачів і попит 
з їхнього боку.

Останні дослідження цієї проблеми дають підтвер-
дження того, що кожне підприємство у часи рецесії 
має оптимізувати господарську діяльність, зокрема 
рекламну. Наприклад, зменшити витрати на папір, 
фотографії та інші вторинні продукти шляхом домов-
леності про зниження цін чи зміну постачальника, 
перейти на форми електронної звітності і документоо-
бігу з метою економії паперу, перейти на більш деше-
вих перевізників, домовитися з рекламним агентством 
про оплату за результатами, перейти на більш дешеві 
канали зв’язку, проводити маркетингові наради і кон-
ференції у менш вартісних місцях.

У часи рецесії спостерігаються три типи спо-
живацької поведінки, які характеризуються пев-
ними видами споживацького спротиву і потребують 
відмінної мотивації; споживач вирішує відкласти 
покупку, сподіваючись, що пізніше ціни знизяться; 
споживач переживає, що може втратити роботу; спо-
живач почуває себе біднішим.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгля-
немо стан та перспективи розвитку ринку реклами в 
Україні в умовах економічної кризи 2014–2015 рр. 
Якщо звернутися до підсумків, які регулярно публі-
кує Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК), одразу 
помітно, що найсильніше за 2014 р. постраждали ТБ, 
преса і зовнішні носії. Вони втратили до 20-33% від 
обсягів 2013 року. Трохи краще себе почуває радіо – 
тут сукупне зниження бюджетів досягло 15% [3].

Найбільше у 2014 році постраждала преса – 
падіння на 33%. Зовнішня реклама впала на 31%, 
реклама в кінотеатрах – на 25%, телебачення – на 
20%, радіо – на 15% [3]. Однак тут важливо зни-
ження ефективності перерахованих каналів реклами. 
Ні ТБ, ні «наружка», ні друкована преса не дають 
рекламодавцю зворотного зв’язку, якого він потре-
бує сьогодні дуже гостро. Рекламодавцю важливо не 
тільки запустити промо-кампанію, продати продукт, 
але і зрозуміти, в чому його переваги і недоліки. 
Тому класичні рекламні носії усе більше виглядають 
атавізмом і втрачають попит.

Єдиним сегментом медійного ринку, який виріс, 
став Інтернет – зростання на 3%. Таким чином, 
рекламний ринок України втратив у національній 
валюті в поточному році приблизно п’яту частину 
свого минулорічного обсягу. У 2015 році Інтернет 
залишиться єдиним сегментом, який буде рости, – 
на 9%. Телебачення, радіо, реклама в кінотеатрах, за 
прогнозом, залишаться в межах обсягів 2014 року, 
зовнішня реклама зменшиться на 1%, преса впаде 
на 16%.

Постраждала в 2014 році і сфера маркетингових 
сервісів (маркетингу, івент-менеджменту, PR). Цей 
сегмент втратив майже 34%, у першу чергу в області 
чистого розваги та іміджу. У фаворі залишилися 
інструменти, які дають моментальний ефект (продаж 
товару / послуги / прихід клієнта тощо) [3].

Рекламний ринок безпосередньо залежить від 
бюджетів клієнтів, які на даний момент продовжу-
ють скорочуватися через втрату ринків у східних 

регіонах і Криму, коливань курсу валют, зниження 
купівельної спроможності населення або знаходяться 
в підвішеному стані до стабілізації ситуації і розу-
міння того, на що варто витрачати. Збереження цієї 
тенденції прогнозується і в 2015 р.

Ще у 2013 році бюджети на рекламу і комуні-
кації продовжували зростати. Однак за підсумками 
2014 року можна констатувати обвал обсягів медій-
ного ринку – більш ніж на 20%. І добре, якщо у 
2015 році ми залишимося хоча б на рівні мину-
лого року, кажуть рекламодавці, представники ЗМІ, 
маркетологи.

На нашу думку, рекламний ринок в Україні живе 
за своїми внутрішніми правилами і залежить не 
тільки від настроїв замовників, але і від виправда-
ності тих чи інших інструментів, каналів просування 
і комунікації з аудиторією. Тому бюджети не тільки 
скорочуються, але і перерозподіляються. Тому часто 
ефективність різних каналів просування та комуні-
кацій змінюється, спадає ринок одних видів реклами 
та зростає популярність інших видів реклами та її 
носіїв. Ринок буде мінятися не тільки кількісно, а і 
якісно. По-перше, в бік ефективності кампаній, які 
здатні давати рекламодавцю відчутний результат. 
По-друге, посилиться перехід на менш витратні, але 
ефективні медіа та non-медіа канали (ця тенденція 
вже помітна у сфері digital). По-третє, рекламодавець 
буде обирати системний підхід у плануванні стратегії 
просування. Сьогодні рекламодавець, зважаючи жор-
сткої оцінки результатів його роботи, вимагає того ж 
і від агентства, яке його веде.

Помітний і тренд, щодо відмови від іміджевої 
реклами і комунікацій на користь продуктових кам-
паній. Це особливо яскраво продемонстрував фінан-
совий сектор, який за останні 2-3 роки практично 
пішов від просування брендів, сконцентрувавшись на 
рекламі своїх послуг.

Також спостерігається тенденція скорочення 
штату маркетингових команд у компаніях і в креа-
тивних агентствах, що, у свою чергу, негативно від-
бивається на якості кінцевого рекламного продукту.

Разом з тим економія на рекламі та інших мар-
кетингових інструментах не буде зайвою. З одного 
боку, замовники демонструють попит, відбивають 
ціну контракту (особливо це стосується компаній, 
які прив’язуються до валютного курсу), «зливають» 
бюджети на комунікаційні заходи воєдино, частково 
перерозподіляючи витрати на рекламу на користь 
PR. З іншого – зросте попит на сучасні «вірусні» 
інструменти, що розширюються канали просування. 
Буде явно помітний перехід на проектну основу спів-
робітництва, а також збільшення ролі digital у всіх 
його проявах (онлайн-ЗМІ, SMM тощо). Соцмережі 
та інтернет-майданчики досі привертають відносною 
дешевизною при стабільно зростаючій аудиторії.

На нашу думку, в умовах економічної кризи вони 
складають сильну конкуренцію зовнішній рекламі 
та ТБ. Рекламодавці намагаються отримати якомога 
більше зі своїх внутрішніх ресурсів і лише зовсім 
нездійсненні завдання переносять на аутсорсинг і 
зовнішніх виконавців.

Вимоги до майданчиків для розміщення реклами 
підвищуються. У пріоритеті виявилися «конвер-
гентні» розповсюджувачі рекламного продукту, які 
зможуть запропонувати максимальне охоплення 
аудиторії. Наприклад, за допомогою паралельної 
генерації візуального, аналітичного та аудіо-кон-
тенту. За рахунок пошуку нових способів подачі 
інформації друге життя можуть отримати друковані 
ЗМІ, а також окремі телеканали.
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більш раціональне використання рекламного 
бюджету. Наприклад, досягнення прямого контакту 
в щоденній пресі все ще істотно дешевше, ніж на 
телебаченні чи радіо.

Дослідження показують, що додавання друкова-
ного видання в медіаплан як мінімум на 30% збіль-
шують ефективність рекламної кампанії. А його 
суміщення з онлайн-інструментами дозволяє не 
тільки подвоїти охоплення аудиторії, але й отримати 
якісно іншу комунікацію, залучаючи споживача/
клієнта в процес дискусії, взаємодії, в своєрідну гру 
з розповсюдження «вірусу» інформації про продукт, 
компанії, її бренд тощо.

Поки далеко не всі рекламодавці розуміють 
вигоду від такого підходу, але 2015–2016 роки доко-
рінно змінять їх ставлення до подібного роду інстру-
ментів. І бажання заощадити рекламний бюджет, 
вичавивши з нього якомога більше, зіграє у цьому 
далеко не останню роль.

На нашу думку, ще рано говорити про реальні 
наслідки, зараз відзначається реактивна реакція, 
яка внесла коригування в усталені процеси: подо-
рожчання кредитних грошей, скорочення їх маси і 
в цілому згортання багатьох кредитних програм при-
зводить до того, що зупиняються інвестиційні про-
екти і скорочуються поточні активності. У гонитві за 
«живими» грошима на ринок обрушилися спеціальні 
пропозиції, акції та знижки від різноманітних ком-
паній. Ритейлери збільшують період кредиторської 
заборгованості перед постачальниками, постачаль-
ники далі по ланцюжку зрушують терміни оплат, 
збільшуючи витрати контрагентів. Як наслідок 
усього цього, розвиток сповільнюється, йде концен-
трація на «сьогоднішньому дні».

Багато клієнтів зараз переоцінюють свої бюджети 
на 2009 рік і коригують маркетингові плани разом 
з позиціонуванням бренду. Це означає, що є ніша 
для послуг у напрямі стратегічного маркетингу та 
branddevelopment як такого.

Загалом, зміни мають позитивний ефект для 
рекламної галузі: поліпшення якості пропозицій, 
концепцій, боротьба за ефективність ідеї, підви-
щення рівня реалізації проектів, кампаній. Будь-яка 
криза – це насамперед можливість перевірити себе 
на витривалість і можливість для зростання. Голо-
вне за пеленою емоцій і показниками реальних цифр 
не пропустити потрібний поворот, не втратити інтуї-
цію. Зараз низка послуг відходять на другий план, у 
першу чергу високобюджетні, у тому числі іміджеві, 
заходи, кампанії, які не несуть в собі моментальну 
віддачу, виражену в продажах та отриманні при-
бутку. Це MICE-послуги (внутрішньокорпоративні та 
мотиваційні програми), хоча для нашого агентства за 
рахунок новизни департаменту (близько року) обсяг 
на сьогоднішній день значно виріс за цим напрямом.

Багато брендів і компаній вперше зіткнулися з 
негативною динамікою ринку, перебувають у неро-
зумінні, куди йти і як себе вести, а саме зараз дуже 
важливо відчувати настрій ринку й емоції покуп-
ців, зловити момент, який може повернути хід істо-
рії бренду або створити новий продукт. На цій хвилі 

особливою популярністю у нас в агентстві корис-
тується напрям BrandDevelopment, в рамках якого 
ми коригуємо поведінку брендів на ринку в умовах 
нестабільності, визначаємо стратегію подальшого 
розвитку.

З одного боку, запуск нового бренду в умовах реце-
сії може здатися утопією, але, з іншого боку, це той 
самий момент, коли може відбутися і народження 
нової зірки. Багато відомих компаній запускалися 
в «період спаду». Наприклад, HyattCorporation від-
крила свій перший готель в аеропорту Лос-Анджелеса 
під час рецесії Ейзенхауера у 1957–1958 рр. Сьогодні 
це мережа з понад 365 готелів в 25 країнах. Інший 
приклад – BurgerKingCorporation відкрилася також 
в період рецесії (1954 рік, Майамі), а під час спаду 
1957 р. запустила свій знаковий бургер – Whopper. 
Сьогодні мережа нараховує більше 11000 місць у 
65 країнах. Ще один експеримент в умовах кризи – 
GE (GeneralElectricCo.) заснована у 1876 році в 
самий розпал 6-річної паніки 1873 року. Сьогодні 
це третя за величиною компанія в світі. Якщо гово-
рити про російську економіку, то перша криза, яку 
ми пережили, принесла нам чимало «подарунків», 
серед яких і «Вімм-Білль-Данн», донині не посту-
пається своєю часткою ринку західним компаніям. 
Як мені відомо, BAT (BritishAmericanTobacco) у 
1998–1999 рр. реалізувала саму масштабну рекламну 
кампанію з просування сигарет «ЯВА Золота», які, 
на думку маркетологів, максимально відповідали 
умовам ринку і тим самим зайняли перше місце в 
категорії, забезпечивши собі як компанії позитивні 
показники у порівнянні зі своїми конкурентами, 
що скоротили активність. У моменти, коли настрій 
споживачів змінюється миттєво, дуже важливо від-
чувати потреби ринку і не упустити момент коригу-
вання існуючого поведінки бренда або старту нового 
продукту, який увіллється в картину ринку як іде-
альна частина пазла.

Висновок з проведеного дослідження. Викорис-
товувати рекламу в умовах спаду потрібно, якщо в 
компанії є дійсно цінний бренд, вона впроваджує 
цінний суббренд, неймовірну нову пропозицію, в 
компанії більш стійкий бухгалтерський баланс, 
ніж у конкурентів, може продемонструвати спожи-
вачу, що її продукт більш якісний і виправдовує 
себе. У часи рецесії спостерігаються три типи спо-
живацької поведінки, які характеризуються пев-
ними видами споживацького спротиву і потребують 
відмінної мотивації: споживач вирішує відкласти 
покупку, сподіваючись, що пізніше ціни знизяться; 
споживач переживає, що може втратити роботу; 
споживач почуває себе біднішим.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Ковальчук С. Сучасні напрями рекламно-інформаційного 

тренду / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – 
С. 6-18.

2. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і прак-
тика : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – 
К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.

3. http://www.adcoalition.org.ua – офіційний сайт Всеукраїнської 
рекламної коаліції (ВРК).



48 Серія Економічні науки

Випуск 11. Частина 2. 2015

УДК 658.5.011

Бойченко К.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки підприємств
Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті уточнено теоретичні основи поняття «інформатизація». Розглянуто основні проблеми, пов’язані з прискоренням 
процесу інформатизації в Україні. Досліджено вплив інформаційного забезпечення на діяльність вітчизняних компаній, його 
можливості викликати якісні структурні зміни в економіці.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інтелектуалізація, розвиток підприємства, інформатизація, неоекономіка.

Бойченко К.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье уточнены теоретические основы понятия «информатизация». Рассмотрены основные проблемы, связанные 

с ускорением процесса информатизации в Украине. Исследовано влияние информационного обеспечения на деятельность 
отечественных компаний, его возможности вызвать качественные структурные изменения в экономике.

Ключевые слова: информационное обеспечение, интеллектуализация, развитие предприятия, информатизация, 
неоэкономика.

Boichenko K.S. INFORMATION PROVISION OF THE NEOECONOMIC ENTERPRISE DEVELOPMENT
In the article the theoretical foundations of the «informatization» concept were refined. The main problems associated with the 

acceleration of the process of informatization in Ukraine, the motives and methods of decision-making, were identified. The effect of 
information support for the activities of domestic companies, its ability to cause qualitative structural changes in the economy.

Кeywords: information providing, intellectualization, development of enterprise, informatization, neoeconomy.

Постановка проблеми. У сучасних умовах госпо-
дарювання успішне досягнення встановлених цілей і 
завдань діяльності підприємства значною мірою зале-
жить від багатьох неоекономічних факторів розвитку, 
зокрема ефективного використання його інформацій-
них та інтелектуальних ресурсів, а також інновацій-
ного потенціалу. В неоекономіці інформація перетво-
рюється на важливий фактор, що дозволяє вирішувати 
поточні завдання та сприяє формуванню конкурент-
них переваг і довгостроковому розвитку підприємства 
на основі цілеспрямованого, організованого процесу 
збирання, обробки, систематизації, нагромадження, 
зберігання, пошуку та надання (продажу) інформації 
економічним суб’єктам з метою задоволення їх інфор-
маційних потреб. На сьогодні виникає необхідність не 
тільки в усвідомленні стратегічної важливості інфор-
мації в процесі прогнозування та планування функці-
онування компанії, але й у пошуку концептуальних 
підходів щодо її включення в функціонально забезпе-
чуючу підсистему неоекономічного розвитку інтелек-
туального потенціалу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
ченню сутності інформації та її ознак, дослідженню її 
ролі в сучасній економіці присвятили свої роботи такі 
науковці, як І.П. Босак, Л.Й. Кобрин, Є.М. Палига, 
Й.М. Петрович, І.І. Новаківський, В.В. Брага, 
Г.А. Титоренко. Односпрямованість розуміння визна-
чальної ролі інформації як найважливішого ресурсу 
певною мірою сприяла появі фундаментальних дослі-
джень становлення постіндустріального суспільства. 
Ідентифікація інформації як ресурсу, який забезпе-
чує можливість набуття стратегічних конкурентних 
переваг підприємства, є найпоширенішою думкою 
серед дослідників.

За умов формування інформаційної економіки та 
появи таких видів діяльності, як управлінське кон-
сультування і розробка інформаційних технологій, 
цілком слушною є позиція дослідників, згідно з якою 
інформація розглядається як товар, здатний прино-
сити прибуток. Окрему групу науково-прикладних 
надбань у сфері дослідження інформації утворюють 
розробки відомих класиків менеджменту П. Друкера, 
М. Портера, Д. Ліндера, які відзначали визначальну 
роль інформації у посиленні стратегічних позицій під-
приємств та її значний вплив на поведінку компаній.

О. Коваленко вважає, що впровадження інформа-
ційної системи має базуватися на системному підході та 
баченні цього процесу як елемента стратегічних змін на 
підприємстві. Для ефективного впровадження інфор-
маційних технологій потрібно виконати детальне вста-
новлення цілей компанії, бізнес-процесів, подальше 
моделювання діяльності підприємства [1, с. 72].

М.П. Денисенко та І.В. Колос розглядають інфор-
маційне забезпечення управління підприємством як 
комплексне поняття, що охоплює сукупність даних, 
організацію їхнього введення, обробки, збереження 
та накопичення, пошуку, а також поширення в 
межах компетенції зацікавлених осіб в зручному для 
них вигляді [2, с. 21].

Т.В. Безбородова досліджує взаємозв’язок кор-
поративної, інтегрованої та маркетингової інфор-
маційної системи і характеризує основні етапи і 
стандарти розвитку систем управління підприєм-
ством [3, с. 41].

Г.В. Саєнко та І.А. Демидова пропонують еле-
ментну модель стійкого розвитку підприємства і роз-
глядають інформацію, яка потрібна для кожного еле-
мента та рівня управління [4, с. 190].

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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інформатики, концепції організації виробництва та 
управління інноваційним розвитком підприємств 
корпоративного типу [5, с. 227].

Деякі автори пропонують використовувати про-
цесний підхід при розробці інформаційного забез-
печення розвитку підприємства та вважають його 
більш перспективним, оскільки інформаційні потоки 
обґрунтовуються на підставі процесів, які здійсню-
ються підприємством.

Разом з тим актуальними залишаються про-
блеми, як теоретико-методичного, так і прикладного 
характеру, забезпечення ефективного розвитку ком-
панії. Зокрема, це проблеми, пов’язані зі специфі-
кою вітчизняного ринку, що породжує низку чинни-
ків, які перешкоджають розвитку та впровадженню 
сучасних систем інформаційного та інтелектуального 
забезпечення управління діяльністю підприємств.

Постановка завдання. Враховуючи актуальність 
теми дослідження, метою даної роботи є дослідження 
інформаційних аспектів неекономічного розвитку ком-
панії, зокрема розробка такої системи інформаційно-
інтелектуального забезпечення управління діяльністю 
підприємств, яка б адаптувалась до специфіки україн-
ського інформаційного ринку та діяльності вітчизня-
них підприємств в умовах невизначеності з метою ство-
рення реального інструменту в конкурентній боротьбі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У кон-
тексті неекономічного розвитку вітчизняних підпри-
ємств у сучасних умовах необхідно звернути увагу 
на концепції його інформаційного забезпечення як 
системи ідей, підходів, принципів, що визначають 
призначення інформації, її зміст, характеристики і 
властивості та вплив на результативність функціону-
вання суб’єктів господарювання.

У зв’язку з цим сьогодні все більшого зна-
чення набуває інформаційна концепція розвитку 
на основі конролінгу, бенчмаркінгу та стратегічних 
карт [6, с. 12]. 

Слід зазначити, що однією із закономірностей 
розвитку неоекономіки є інтелектуалізація підпри-
ємництва, що виражається у зростанні ролі інтегра-
ційного поєднання та взаємозв’язку інформації та 
інтелектуальних ресурсів, у формуванні конкурен-
тоспроможності підприємницьких структур; зміні 
продукту праці: від матеріального до інтелектуаль-
ного; зміні типу підприємництва – від трудового до 
інтелектуального, що характеризується зростанням 
рівня освіченості, духовності і соціальної орієнтації 
підприємницької діяльності [7, с. 254].

Результати проведених досліджень дозволяють 
стверджувати, що інформаційне забезпечення неоеконо-
мічного розвитку підприємства – це комплекс заходів, 
засобів і методів збору, реєстрації, передачі, зберігання, 
опрацювання і надання інформації з метою прийняття 
необхідних управлінських рішень, заснований на плат-
формі інтелектуального потенціалу компанії.

У процесі формування інформаційного забезепе-
чення діяльності компанії в умовах неоекономіки 
важливу роль відіграє його знаннємісткість [9, с. 71], а 
на результативність функціонування впливає рівень 
інформатизації розвитку підприємства (рис. 1).

Таким чином, підвищення рівня інформативно-
інтелектуального контенту сучасного бізнес-плану-
вання веде до зміни концепції економії на розвитку 
праці на протилежну, яка все більше базується на 
творчому потенціалі розробника бізнес-ідей, його 
професіоналізмі та ерудиції.

Згідно зі звітом «Вимірювання інформаційного 
суспільства» Міжнародного Союзу Електрозв’язку 

ООН, Україна займає 68 місце в світі з розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. Усього 
рейтинг охоплює 157 країн. Лідирує вже третій рік 
поспіль Корея, на 2-у місці Швеція, Ісландія на 3-у. 
США перебуває на 17-у місці індексу інформаційно-
комунікаційних технологій, Польща – на 37-у місці. 
Росія в рейтингу на 40-у місці.

Основними причинами відставання рівня інформа-
тизації в Україні є нерозвиненість інформаційної інф-
раструктури, відсутність прагнення у топ-менеджерів 
вітчизняних підприємств до впровадження техноло-
гій електронного бізнесу, недосконалість нормативно-
правової бази у галузі інформатизації, низький рівень 
комп’ютерної та інформаційної обізнаності населення, 
застосування застарілих методів навчання без про-
гресивних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Незрозумілим є зазначене становище на фоні наяв-
ного в Україні потенціалу та можливостей.

Україна вже зараз відчуває суттєвий дефіцит кадрів 
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Але 
порівняно із країнами ЄС чи США, які уже зараз зіткну-
лися з гострою нестачею ІТ-спеціалістів, для нашої кра-
їни ця проблема поки що не набула таких масштабів.

Але ІТ-ринок України динамічно розвивається, 
тому у своїй політиці розвитку ми маємо врахувати 
глобальні тенденції та приділяти велику увагу під-
готовці ІТ-спеціалістів.

Нині у світі приблизно 18,2 млн ІТ-спеціалістів. 
До 2019 року їх кількість може зрости на 45% – до 
26,4 млн. На сьогодні лідером в ІТ є США, які мають 
3,6 млн. розробників, далі йде Індія (2,75 млн). 
За прогнозами експертів, вже у 2018 році ситуація 
зміниться і кількість індійських спеціалістів збіль-
шиться до 5,2 млн проти 4,5 млн американських. 
До цього часу Китай матиме майже 1,9 млн [10].

Тим часом 2014 рік став позитивним для розви-
тку механізму підтримки молодих підприємців у 
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сфері інформаційних технологій. Значну користь у 
вдосконаленні знань програмування приносять біз-
нес-інкубатори, здійснюючи інформаційну та кон-
сультативну допомогу підприємствам на початко-
вому етапі розвитку.

У 2014 році продовжилося помітне зростання 
ринку стартапів та IT-підприємництва. Основою тому 
стали створені за кілька останніх років бізнес-інку-
батори та венчурні компанії, які готові підтримати 
новачків не тільки фінансовими вливаннями, але і 
супроводом проектів на всіх етапах розвитку.

За даними Держкомстату України, обсяг продажу 
товарів через мережу Інтернет підприємствами роз-
дрібної торгівлі у 2013 році становив 1,65 млрд грн, 
або 0,4% від усього роздрібного товарообороту, що на 
47,3% більше, ніж у 2012 році.

Найбільша частка продажу товарів через мережу 
Інтернет у розрізі регіонів в Україні припадає на  
м. Київ і становить 1,25 млрд грн, або 75,8% від 
загального продажу товарів через мережу Інтернет.

На початок 2013 року в Україні нараховувалося 
66,5 тис. суб’єктів господарювання за видом еко-
номічної діяльності «Інформація та телекомуніка-
ції» різних форм власності, на яких працює понад 
280,4 тис. працівників (майже 3% від всього зайня-
того населення держави). Чистий прибуток суб’єктів 
господарювання (юридичних осіб) за цим видом 
діяльності склав 3739,1 млн грн.

За результатами проведеного Держстатом одно-
разового державного статистичного спостереження 
«Використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та електронної торгівлі на підприємствах», 
яким було охоплено 49 тис. суб’єктів господарю-
вання, встановлено, що 91,1% компаній користува-
лись комп’ютерами у роботі, що на 3,8% більше, ніж 
у попередньому році. Найбільша частка таких підпри-
ємств у розрізі регіонів в Україні припадає на м. Київ, 
Донецьку, Дніпропетровську, Харківську області.

Найвищий рівень комп’ютеризації (99,6%) пока-
зали підприємства, що здійснювали діяльність у 
галузі грошового посередництва, надання кредитів, 
страхування. 62,7% підприємств користувались вну-
трішньою комп’ютерною мережею. Кожне четверте 
підприємство, яке використовувало комп’ютери, 
мало функціонуючу домашню сторінку у внутріш-
ній комп’ютерній мережі (Інтранет) та використо-
вувало бездротовий доступ для своєї внутрішньої 
комп’ютерної мережі [11].

Сьогодні компаніям недостатньо вміти збирати, 
обробляти, накопичувати, використовувати та збері-
гати бізнес-інформацію та підтримувати в актуаль-
ному стані бази даних. Необхідно мати обгрунтовану 
політику відносно управління інформацією та інфор-
маційним середовищем, у якому перебуває компанія, 
для забезпечення результативного якісного покра-
щення її діяльності. Тому основними завданнями 
інформаційної підтримки системи управління розви-
тком суб’єкта господарювання варто визнати: фор-
мування, обробку, використання, зберігання та під-
тримку в актуальному режимі інформації та знань; 
забезпечення менеджменту нормативно-правовою, 
довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та 
поточною інформацією, а також комплексом про-
грамних засобів, необхідних для їх аналізу при фор-
муванні управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний 
інформаційно-інтелектуальний простір будь-якого 
підприємства переповнений надмірною, іноді спо-
твореною та суперечливою інформацією. Вирішення 

даної проблеми потребує систематизації інформацій-
них потоків, а також вирішення організаційних, тех-
нічних, управлінських завдань високого рівня.

У системі інформаційно-інтелектуального забез-
печення підприємств України потрібен комплек-
сний підхід до організації діяльності з урахуванням 
наявного вітчизняного і зарубіжного досвіду, засто-
сування нових методів управління для досягнення 
визначених цілей.

Ефективне використання інформаційного забезпе-
чення неекономічного розвитку вітчизняних підпри-
ємств сприятиме вирішенню таких завдань:

– удосконалення і розвитку політики та системи 
інформатизації бізнес-процесів підприємства з актив-
ним використанням інтелектуальних ресурсів;

– створення інформаційної підтримки діяльності 
окремих структурних підрозділів на основі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та інте-
лектуальних систем;

– формування та розвитку спеціалізованої вну-
трішньої структури надання інформаційних і теле-
комунікаційних послуг у стратегічно важливих під-
розділах;

– підвищення якості та конкурентоспроможності 
інформатизації процесів виробництва продукції.

Вирішення цих важливих завдань буде означати 
реальне перетворення інформації та знань у справ-
жній ресурс для ефективного неоекономічного розви-
тку підприємства.
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СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ВИДИ

У статті проаналізовано підходи до трактування поняття «собівартість продукції» у фаховій літературі, що дало можливість 
уточнити сутність цієї економічної категорії. Досліджено та узагальнено погляди вчених щодо класифікаційних ознак собівартості 
продукції та подано узагальнену її класифікацію. Обґрунтовано необхідність та шляхи зниження собівартості продукції за сучас-
них умов господарювання.

Ключові слова: собівартість продукції, види собівартості, витрати, виробництво, ефективність.

Бондаренко Н.Н., Устименко А.К. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ
В статье проанализированы подходы к трактовке понятия «себестоимость продукции» в профессиональной литературе, что 

дало возможность уточнить сущность этой экономической категории. Исследованы и обобщены взгляды ученых относительно 
классификационных признаков себестоимости продукции и подана обобщенная ее классификация. Обоснованы необходимость 
и пути снижения себестоимости продукции при современных условиях ведения хозяйства.

Ключевые слова: себестоимость продукции, виды себестоимости, расходы, производство, эффективность.

Bondarenko N.M., Ustimenko A.K. COST OF PRODUCTION: ECONOMICAL ESSENCE AND TYPE
The meaning of the «cost of production» is analyzed in professional literature in this article. It gave ability to clarify the meaning of 

this economic category. Scientists examined classification of signs of «cost of production». Generalized classification is disclosed in the 
article. Necessity and ways of decrease are grounded with economy household conditions.

Keywords: cost of production, types of prime price, charges, production, efficiency.

Постановка проблеми. Головною метою функціо-
нування промислового підприємства є забезпечення 
його стійкого розвитку. Цього можливо досягти за 
умови постійного пошуку та реалізації заходів щодо 
підвищення рівня економічної ефективності госпо-
дарювання. Собівартість продукції, що відображає 
поточні витрати, пов’язані з виробництвом та реаліза-
цією продукції, є одним із показників, який впливає 
на ефективність виробничої діяльності підприємства 
та його структурні підрозділи. Тому питання визна-
чення собівартості окремих видів продукції промис-
лових підприємств, планування та аналізу з метою 
пошуку та реалізації заходів щодо зниження рівня 
витрат потребують постійного вивчення, оскільки від 
цього залежать результати діяльності самого підпри-
ємства, його економічний розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Укра-
їнські та зарубіжні вчені-економісти завжди приді-
ляли багато уваги дослідженню собівартості та її сут-
ності. Найбільш глибоко досліджено собівартість як 
в історичному, так і в економічному аспекті у робо-
тах таких вчених, як А.Ф. Аксененко, В.П. Завго-
родній, Ф.Ф. Бутинець, М.А. Болюх, М.І. Маниліч, 
О.В. Миронюк, Й.С. Мацкевічюс, В.М. Пархоменко 
та ін.

Однак наразі серед науковців відсутній єдиний 
підхід до трактування поняття «собівартість продук-
ції» і класифікації різновидів останньої, що й обу-
мовлює необхідність проведення даного наукового 
дослідження.

Постановка завдання. У цій статті прагнемо роз-
глянути різноманітні підходи до визначення поняття 
«собівартість продукції», узагальнити погляди вче-
них щодо її класифікаційних ознак, а також обґрун-
тувати шляхи зниження собівартості продукції за 
сучасних умов господарювання.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
В умовах нинішньої економіки підвищення ефектив-

ності виробництва та подальшого розвитку суб’єктів 
господарювання можна досягти за умов зниження 
собівартості продукції та ефективного управління 
витратами підприємства. Собівартість продукції 
(робіт, послуг) є одним із показників, в якому зна-
ходять відображення усі сторони роботи підприєм-
ства: рівень організації виробничого процесу, його 
технічна оснащеність, ступінь ефективності викорис-
тання необоротних та оборотних активів, продуктив-
ність праці, рівень організації матеріально-техніч-
ного постачання тощо.

Собівартість властива природі розвинутого товар-
ного виробництва, коли важливо не лише визначити 
величину прибутку (чи збитку) від виробництва і реа-
лізації продукції, але і підрахувати економічну ефек-
тивність випуску виробів, обрати найбільш вигідний 
варіант їх конструкції та технології виготовлення.

Безпосередньо термін «собівартість» зародився 
в капіталістичній економіці кінця XV ст. У вітчиз-
няній же практиці цей термін отримав визнання і 
закріпився у нормативних документах завдяки пра-
цям видатного російського бухгалтера А.П. Руданов-
ського. Поняття «собівартості» з’явилося у 1912 р. 
у роботах А.П. Рудановського, М.П. Тер-Давидова, 
М.Ф. фон Дітмара [1, с. 300].

Собівартість тривалий час розглядали як поняття, 
яке практично використовують здебільшого в плану-
ванні, обліку та аналізі. Такий факт знайшов своє 
відображення у визначенні собівартості як витрат 
підприємств, з чим пов’язано розуміння сутності і 
характерних ознак собівартості, її місця і ролі в сис-
темі економічних показників.

Тлумачення поняття «собівартість» у працях про-
відних науковців з економічної теорії та бухгалтер-
ського обліку наведено у таблиці 1.

З таблиці 1 можна зробити висновок, що показ-
нику собівартості продукції належить одне з провід-
них місць в економічному механізмі господарювання, 
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та він визначає суму понесених на виготовлення і 
реалізацію продукції витрат у грошовій формі. Від 
рівня собівартості залежить прибуток, рівень цін, 
рентабельність та інші показники.

На основі проведеного вище аналізу сутності собі-
вартості продукції у економічній та обліковій літера-
турі встановлено, що: «собівартість продукції» – це 
виражені в грошовій формі сукупні витрати на підго-
товку і випуск продукції (робіт, послуг). Чим краще 
працює підприємство, ефективніше використовує 
виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції 
(робіт, послуг).

У бухгалтерському обліку собівартість – це вар-
тісна оцінка ресурсів, використаних у процесі досяг-
нення певних цілей. Підприємство має самостійно 
визначати перелік витрат, які включають до собі-
вартості продукції (робіт, послуг) як елемент обліко-
вої політики, ґрунтуючись на економічній сутності 
понесених витрат і загальних принципах бухгалтер-
ського обліку та вимог до організації його ведення.

Структуру і склад витрат у бухгалтерському 
обліку регламентує П(С)БО 16 «Витрати». Варто від-
значити, що П(С)БО 16 передбачає визначення двох 
видів собівартості:

1) собівартості реалізованої продукції (робіт, 
послуг);

2) виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг).

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 
складається з виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг), яка була реалізована протягом звітного пері-
оду, нерозподілених постійних загальновиробничих 
витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг) належать:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- змінні загальновиробничі та постійні розподі-

лені загальновиробничі витрати [11].
Управління собівартістю на промисловому під-

приємстві вимагає своєчасного виявлення наявних 
резервів і наступного дієвого координування різних 
сторін господарської діяльності підприємства.

Собівартість як економічний показник викорис-
товують для:

- оцінки рівня господарювання підприємства та 
його структурних підрозділів;

- контролю за ефективністю витрачених ресурсів;
- визначення економічної ефективності інвести-

ційної та інноваційної діяльності, впровадження 
заходів щодо забезпечення більш ефективного про-
цесу господарювання;

- розробки і встановлення цін на продукцію 
(роботи, товари і послуги);

- визначення економічної доцільності та вигід-
ності здійснення підприємницької діяльності за різ-
ними об’єктами господарювання.

Отже розглядаючи собівартість необхідно брати до 
уваги підпорядкованість конкретним цілям: визна-
чення витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, 
формування ціни, прогнозування та визначення кін-
цевого результату діяльності тощо.

Підвищення ролі та значення показника собівар-
тості в управлінні підприємством, в оцінці діяльності 
та стимулюванні колективу підприємства передбачає 
класифікацію цього показника, за певними харак-
терними ознаками.

Професор Ф.Ф. Бутинець розглядає таку класифі-
кацію собівартості [12]:

- технологічна – включає прямі витрати на робо-
чому місці, ділянці; характеризує рівень витрат 

Таблиця 1
Визначення сутності поняття собівартості різними вченими

Автор Тлумачення собівартості

М.І. Маниліч, 
О.В. Миронюк

[2, с. 3]

Собівартість відшкодовує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції для 
здійснення процесу відтворювання і виражає при цьому складну систему економічних зв’язків 
і залежностей, що мають місце в процесі виробництва і обігу товару кожного суб’єкта господа-
рювання.

В.П. Завгородній
[3, с. 553]

Собівартість продукції формують всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продук-
ції, виражені в грошовій формі.

Ф.Ф. Бутинець
[4, с. 165]

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це грошове вираження витрат підприємства, пов’язане 
з виробництвом та збутом продукції, виконанням робіт, наданням послуг

М.А. Болюх, 
В.З. Бурчевський

[5]

Собівартість продукції – основний якісний показник роботи підприємства. Її рівень відбиває 
досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного під-
розділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе народногосподарське 
значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню 
витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції.

Й.С. Мацкевічюс
[2, с. 4]

Собівартість продукції – це частина вартості, що дорівнює вартості витрачених засобів виробни-
цтва частини вартості необхідного продукту і частини вартості додаткового продукту, що висту-
пає в грошовій формі і представляє частину ціни продукту, за рахунок якої відшкодовуються 
витрати на освоєння, виробництво й реалізацію і виражає певні виробничі відносини. 

В.І. Мацибора
[6, с. 107]

Собівартість як економічна категорія є частиною вартості товару і включає всі витрати аграр-
них підприємств у грошовій формі, які необхідні для здійснення простого відтворення.

В.М. Пархоменко
[7, с. 2]

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат, пов’язаних з викорис-
танням у технологічному процесі виробничої продукції (виконання робіт, надання послуг) при-
родних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, немате-
ріальних активів, спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових 
ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи встановлені дер-
жавою як обов’язкові відрахування, податки й платежі.

Ю.С.Цал-Цалко
[8, с. 6]

Собівартість – це виражені в грошовій формі затрати на витрачені засоби виробництва, оплату 
праці і соціальні заходи.

В.М. Панасюк [9] Собівартість продукції – центральний об’єкт управління і якісний показник, який характери-
зує ефективність діяльності підприємства.

М.Г. Чумаченко, 
Н.Г. Міценко

[5; 10]

Собівартість – це один з основних показників потреби в обігових коштах, планування при-
бутку, визначення економічної ефективності окремих організаційно-технічних заходів і вироб-
ництва загалом, для внутрішньозаводського планування а також для формування ціни. 
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на здійснення окремих технологічних операцій, на 
виготовлення окремих деталей, вузлів тощо;

- виробнича – технологічна собівартість збіль-
шена на суму витрат, пов’язаних з управлінням 
виробничими підрозділами, що випускають продук-
цію. Характеризує рівень витрат на виготовлення 
продукції;

- маржинальна (обмежена) – це виробнича собі-
вартість, яка характеризує рівень прямих змінних 
витрат, які припадають на одиницю продукції;

- фабрично-заводська – собівартість, до складу 
якої включаються, крім безпосередніх затрат на її 
виготовлення, ще й адміністративні та інші опера-
ційні витрати;

- повна – виробнича собівартість, збільшена на 
суму адміністративних та витрат на збут. Цей показ-
ник інтегрує загальні витрати підприємства, які 
пов’язані як з виробництвом, так і з реалізацією про-
дукції; 

- індивідуальна – характеризує витрати конкрет-
ного підприємства щодо випуску продукції; 

- фірмова – включає витрати на виробництво та 
реалізацію продукції за групою підприємств, які 
входять до об’єднання, фірми, тресту. 

- середньогалузева – характеризує середні по 
галузі витрати на виробництво відповідного виробу 
і розраховується за формулою середньозваженої на 
підставі індивідуальних собівартостей підприємств 
галузі. 

- планова – включаються максимально допустимі 
витрати підприємства на виготовлення продукції, 
передбачені планом на наступний період. 

- фактична – характеризує розмір фактично 
витрачених засобів на випущену продукцію.

Слід зазначити, що Закон України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» 
визнає фактичну собівартість одним із основних 
принципів бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності, тобто пріоритетною є оцінка активів підпри-
ємства, виходячи з витрат на її виробництво та при-
дбання [13].

І.М. Бойчик, окрім зазначених вище, розрізняє 
такі види собівартості [14]:

1. Залежно від часу формування затрат: планова, 
фактична, нормативна, кошторисна.

2. Залежно від тривалості розрахункового пері-
оду: місячна, квартальна, річна.

3. За складом продукції: товарної продукції, вало-
вої продукції, реалізованої продукції, незавершеного 
виробництва.

За результатами проведеного аналізу ми пропону-
ємо узагальнену класифікацію собівартості продук-
ції, яка об’єднує у собі концептуальніші для потреб 
управління собівартістю ознаки та її види, а тому 
дозволяє вчасно прийняти ефективне управлінське 
рішення (рис. 1).

При прийнятті ефективних та обґрунтованих 
управлінських рішень щодо підвищення ефектив-
ності господарської діяльності варто спиратися на 
економічний аналіз витрат та собівартості продукції, 
оскільки від її рівня залежать рентабельність окре-
мих видів продукції, та фінансові результати діяль-
ності підприємства в цілому. Саме тому потрібно 
проводити аналіз собівартості продукції, це призведе 
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Рис. 1. Класифікація собівартості продукції
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до ефективного управління витратами підприємства 
в цілому та собівартістю продукції зокрема.

Одним із джерел зниження собівартості продук-
ції є зростання продуктивності праці. Це обумов-
люється тим, що за рахунок зростання продуктив-
ності праці досягається економія заробітної плати, 
так як зростання продуктивності праці призводить 
до скорочення витрат на виробництво продукції, а 
також завдяки зростанню продуктивності збільшу-
ється випуск продукції, за рахунок чого досягається 
зниження собівартості продукції шляхом економії 
непропорційних витрат.

Інше джерело – зменшення витрат на матеріали, 
паливо, енергію – має найважливіше значення для 
матеріалоємних галузей. Зменшення витрат матеріа-
лів здійснюється шляхами: скорочення втрат, заміна 
дорогих матеріалів більш дешевими, зменшення 
витрат на постачання матеріалів, покращення норму-
вання витрат матеріалів. Скорочення витрат на обслу-
говування виробництва та на управління досягається 
головним чином шляхом зменшення чисельності 
робітників за рахунок застосування ефективніших 
методів організації управління та обслуговування 
виробництва, більш прогресивної техніки. 

Економія витрат на збут досягається завдяки 
укріпленню дисципліни праці, ритмічності виробни-
цтва, дотримання договірної дисципліни.

Найбільш ефективними шляхами зниження собі-
вартості продукції є впровадження економних тех-
нологій виробництва, використання світового досвіду 
щодо зменшення собівартості. Саме ресурсоекономні, 
ресурсозберігаючі технології – це вихід для україн-
ського товаровиробника. Не менш важливим чинни-
ком, що сприятиме скороченню витрат підприємств, 
є дотримання всіх головних принципів ефективного 
розміщення продуктивних сил: це скорочення шля-
хів між виробником та покупцем, між виробництвом 
і сировинною базою [15].

Висновки з проведеного дослідження. Провівши 
дослідження, можемо зробити такі висновки:

– визначення собівартості українських та зару-
біжних вчених ґрунтується на деталізації витрат 
ресурсів, які використовуються в процесі виробни-
цтва продукції, їх вартісному вираженні та грошо-
вому вираженні витрат на виробництво продукції;

– собівартість продукції – це виражені у грошовій 
формі сукупні витрати на підготовку і випуск продук-
ції (робіт, послуг). Чим краще працює підприємство, 
чим ефективніше використовує виробничі ресурси, 
тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг);

– до основних шляхів зниження собівартості про-
дукції можна віднести: підвищення технічного рівня 
виробництва, покращення організації виробництва 
та праці, зниження матеріаломісткості продукції, що 
в той же час буде сприяти збільшенню обсягу вироб-
ництва;

– зниження собівартості продукції дозволить 
досягти таких цілей: організувати виробництво кон-
курентоспроможної продукції; мати можливість 
використовувати гнучке ціноутворення, а також 
оцінки діяльності кожного підрозділу з фінансової 
точки зору; прискорити прийняття обґрунтованих та 
ефективних управлінських рішень тощо;

– при постійному пошуку нових методів і фак-
торів зниження собівартості продукції діяльність 
підприємств в Україні може вийти на новий, більш 
ефективний рівень функціонування.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для 

студентів вузів спеціальності «Облік і аудит» / Вид. 2-ге, доп. і 
перероб. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 640 с.

2. Маниліч М.І. Собівартість продукції: теоретичний аспект [Елек-
тронний ресурс] / М.І. Маниліч, О.В. Миронюк. – Режим доступу :  
http://archive.nbuv.gov.ua.

3. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : учеб. посо-
бие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – К. : Изда-
тельство А.С.К., 2003. – 847 с. 

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підруч-
ник для студентів спеціальності 7.050.106 «Облік і аудит» 
вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, 
Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 
2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2002. – 480 с.

5. Болюх М.А. Економічний аналіз : навч. посібник / М.А. Болюх, 
В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін. ; За ред. акад. АНУ, проф. 
М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 
556 с.

6. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства : підручник / 
В.І. Мацибора. – К. : Вища шк., 1994. – 415 с.

7. Пархоменко В.М. Собівартість і фінансові результати у подат-
ковому законодавстві / В.М. Пархоменко // Бухгалтерський 
облік і аудит. – 1996. – № 4. – С. 2-6.

8. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства / Ю.С. Цал-Цалко. – 
Київ : ЦУЛ, 2002. – 656 с.

9. Панасюк В.М. Податковий облік / В.М. Панасюк, Є.К. Коваль-
чук, C.B. Бобрівець. – Т. : Карт-бланш. – 2002. – 264 с.

10. Міценко Н.Г. Собівартість як економічна категорія та її місце 
серед витрат підприємства / Н.Г. Міценко, С.В. Мизгала // Нау-
ковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19(4). – С. 129-132.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати» [Електронний ресурс] : положення : затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. 
№ 318 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу :  
http//zakon.rada.gov.ua.

12. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бути-
нець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун. – Житомир : ПП 
«Рута». – 2002. – 591 с.

13. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

14. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навчальний посібник / 
І.М. Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 480 с.

15. Распопова В.А. Шляхи зниження собівартості продукції підпри-
ємства [Електронний ресурс] / В.А. Распопова, Т.В. Глобець. – 
Режим доступу : http://www.rusnauka.com.



55ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 658.5:654.078

Борисова Л.Є.
аспірант кафедри економіки підприємства та корпоративного управління  

Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова

ПРОЦЕСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  
СУЧАСНОГО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто важливу роль сфери телекомунікацій у сучасному суспільстві й у функціонуванні інформаційної інфра-
структури країни, процесах її глобалізації та подальшому соціально-економічному розвитку. Стабільне функціонування сфери 
можливе лише завдяки успішній роботі та розвитку підприємств, які є основними її складовим. У таких умовах потрібна ефектив-
на система управління підприємством телекомунікацій, тому пропонується зробити вдосконалення існуючої системи управління 
на основі процесно-функціонального підходу для підвищення ефективності та конкурентоспроможності телекомунікаційних під-
приємств. Для цього вдосконалення приводиться модель переходу до процесно-функціональної системи управління з урахуван-
ням системи якості надання послуг. 

Ключові слова: система управління підприємством, процесно- функціональний підхід, телекомунікаційне підприємство.

Борисова Л.Е. ПРОЦЕССНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрена важная роль сферы телекоммуникаций в современном обществе и в функционировании информаци-
онной инфраструктуры страны, процессах ее глобализации и последующем социально-экономическом развитии. Стабильное 
функционирование сферы возможно лишь при успешной работе и развитии предприятий, являющихся основными ее состав-
ляющим. В таких условиях нужна эффективная система управления предприятием телекоммуникаций. Поэтому предлагает-
ся произвести совершенствование существующей системы управления на основе процессно-функционального подхода для 
повышения эффективности и конкурентоспособности телекоммуникационных предприятий. Для этого совершенствования при-
водится модель перехода к процессно-функциональной системе управления с учетом системы качества предоставления услуг. 

Ключевые слова: система управления предприятием, процессно-функциональный подход, телекоммуникационное 
предприятие.

Borysova L.E. PROCESS – FUNCTIONAL APPROACH IN SYSTEM MANAGEMENT OF MODERN TELECOMMUNICATION 
COMPANY

In article is considered to show the telecommunication sphere importance in modern society and in functioning of the country 
information infrastructure, for its globalization processes and for the further social and economic development. Stable telecom sphere 
functioning is possible only during the successful companies work and development, which are the main its part. In such conditions 
is necessary the effective management system of the telecommunication company. It is therefore suggested to improve existent 
management system on the basis process – functional approach, that will increase efficiency and competitiveness of telecommunication 
companies. For this improvement is offered the transition model to process – functional control system taking into account the quality 
system of rendering services.

Keywords: company management system, process – functional approach, telecommunication company.

Постановка проблеми. У сучасних умовах приско-
рений розвиток економіки країни неможливий без 
динамічного розвитку сфери телекомунікації як чин-
ника підвищення життєвого рівня населення, мож-
ливості та одного з пріоритетних напрямів науково-
технічного прогресу для забезпечення національної 
безпеки країни та імпульсу структурним зрушенням 
в економіці, стимулюючи виробництво нової науко-
ємної високотехнологічної продукції [1, c. 3].

Структурні зрушення в подальшому розвитку 
підприємств сфери телекомунікацій можливі лише 
завдяки використанню сучасних підходів до системи 
управління на цих господарських об’єктах. Підпри-
ємствами телекомунікацій є оператори та провай-
дери телекомунікацій, як це зазначено у ст. 1 Закону 
України про телекомунікації [5, ст. 1].

У сучасних умовах до управління підприємством 
найбільш дієвим вважається вживання процесного 
підходу. Цей підхід означає орієнтацію діяльності 
підприємства на бізнес-процеси різних напрямів, 
кінцевою метою виконання яких є: створення про-
дуктів або послуг, цінних для зовнішніх споживачів; 
формування і вживання системи (мережі) процесів 
відповідних окремим бізнес-процесам; організацію 
управління окремими процесами (субпроцесами) і 
їх системою. Проте традиційно досвід практичної 
діяльності в основному базується на вживанні функ-
ціонального підходу.

На шляху впровадження процесного підходу 
необхідно вирішити проблеми, що виникають при 
переході від функціонального до процесного управ-
ління, і послідовність вирішення наступних завдань: 
виділення (декомпозиція) економічних процесів (біз-
нес-процесів) підприємства, доцільність перепроек-
тування організаційної структури підприємства та 
розробки нових методів управління [2, c. 43]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням різноманітних аспектів розвитку сфери 
зв’язку та інформатизації в Україні займаються 
такі вчені: В.М. Гранатуров [8], А.В. Кузьмінов [6], 
В.М. Орлов [9]; питаннями перебудови системи управ-
ління на підприємстві і запобіганню кризі займалися 
вітчизняні економісти Б.І. Валуєв [10], О.М. Криво-
ручко [2]; питаннями процесного підходу – М. Хам-
мер, Дж. Чампи та ін. 

В той же час, незважаючи на достатню кількість 
наукових досліджень публікацій і накопичений 
практичний досвід, в теорії і практиці у побудові 
ефективних та конкурентоспроможних систем управ-
ління підприємствами все ще залишаються аспекти, 
розглянуті недостатньо повно, особливо питання, 
пов’язані з побудовою оновленної актуальної для 
сьогодення системи управління на підприємствах 
телекомунікацій. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Побудова сучасної системи управління 
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телекомунікаційного підприємства на основі про-
цесно-функціонального підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сфера 
телекомунікацій як складова сфери зв’язку та інфор-
матизації має стратегічне значення для сталого роз-
витку та стабільного функціонування виробничої й 
соціальної інфраструктур України, що призначена 
для задоволення потреб фізичних та юридичних 
осіб, органів державної влади в телекомунікаційних 
послугах [5, ст. 3]. 

На сучасному ринку телекомунікаційних послуг, 
де попит досяг певного насичення, подальший роз-
виток потребує приділення основної уваги операто-
рів на розширення переліку послуг та підвищення 
їх якості. Відповідно до звіту Quality of services 
monitoring. International practices, оприлюдненому 
МСЕ (Міжнародний союз електрозв’язку), кількість 
країн, що здійснюють моніторинг якості телекому-
нікаційних послуг, постійно зростає. Якщо у 2006 р. 
їх кількість складала 50, то зараз – вже близько 
140 країн [3, c. 14]. 

Серед пріоритетних завдань на 2015 р., зазначе-
них у [4, c. 78] Національної комісії з регулювання 
діяльності у сфері зв’язку та інформатизації (далі – 
НКРЗІ), є головне – створення сприятливих умов для 
збільшення обсягів та підвищення якості телекому-
нікаційних послуг, що надаються споживачам, тобто 
активна участь в законотворчій роботі для запрова-
дження європейських підходів аналізу та регулю-
вання ринків телекомунікаційних послуг щодо спро-
щення умов доступу на ринок, відміни ліцензування 
деяких видів діяльності та посилення незалежності 
регулятора. 

Це стосується напрямку роботи з боку держав-
ного регулювання та допомоги подальшого розвитку 
телекомунікаційного сектору сфери зв’язку та інфор-
матизації. З боку самих підприємств необхідним є 
поступовий перехід до сучасної ефективної системи 
управління з урахуванням якості надання послуг. 
Більшість підприємств, і не тільки телекомунікацій-
ної сфери, використовують функціональний підхід, 
який потребує перетворення та оновлення з викорис-
танням процесного підходу та виділення економіч-
них процесів телекомунікаційного суб’єкта.

Телекомунікаційне підприємство є складною еко-
номічною системою, яка складається з двох основних 
економічних підсистем: підсистема сукупності еко-
номічних процесів, об’єктів управління, що знахо-
дяться під впливом системи управління у часі, що 
ототожнює класичні та необхідні функції аналізу, 
планування, регулювання, контролю та стимулю-
вання на підприємстві. Тому є доцільним викорис-
тання методів системного підходу до виділення еко-
номічних процесів підприємства [2, c. 46–47], а саме:

- визначення економічних процесів (бізнес-про-
цесів), як стійких, цілеспрямованих сукупностей 
взаємозв’язаних видів діяльності, які за певною тех-
нологією перетворять входи у виходи, що представ-
ляють цінність для споживачів та приносять прибу-
ток їх виробнику;

- проведення аналізу діяльності підприємства: 
розгляд діяльності як мережі процесів, прив’язка до 
реальної організаційної структури підприємства;

- введення методики управління процесом у від-
повідності вимогам якості ISO 9001:2000;

- впровадження взаємодії між структурними під-
розділами як визначеної і регламентованої в рамках 
мережі процесів;

- зміна і побудування системи управління підпри-
ємством на основі методик управління процесами 

в рамках мережі процесів підприємства, керівники 
підрозділів стають власниками процесів або повинні 
узгоджувати свої дії з власниками процесів;

- організаційна структура зберігається в цілому 
до появи об’єктивних умов, необхідних для змін і 
переходу на більш доцільну структуру, наприклад, 
матричну.

Вже існуючий функціональний підхід не в змозі 
забезпечити необхідний і потрібний рівень якості 
послуг телекомунікаційного підприємства, тому 
необхідність перебудови застарілого функціональ-
ного підходу скоріше знаходиться не тільки в прин-
ципових його недоліках, але у об’єктивних умовах, 
коли виникають нові можливості опанування сегмен-
тів ринку ресурсів, капіталу, збуту телекомуніка-
ційних послуг завдяки покращенню якості надання 
послуг. Також до об’єктивних умов та можливостей 
слід віднести наступне:

- виникнення в процесі приватизації державної 
власності телекомунікаційних підприємств корпора-
тивної організаційно-правової форми та інших орга-
нізаційних форм, що потребує перебудови існуючого 
типу управління з урахування інтересів акціонерів;

– необхідність отримання достатньої лібераліза-
ції інтеграційних процесів, ступеню свободи в реа-
лізації інтеграційних процесів, пов’язаних з еко-
номічними інтересами та власністю ланцюжків 
підприємств, коли функції регулювання їх спільної 
діяльності покладаються на головну компанію;

– набуває подальшого розвитку зовнішньоеконо-
мічний напрямок діяльності, коли процеси охоплю-
ють разом декілька сфер підприємства чи діяльність 
декількох підприємств, що складають корпорацію. 
Це розширює поле діяльності системи управління і 
ускладнює її задачі і зміст, а в разі доцільності може 
призвести до виведення цього напрямку на окремий 
баланс чи виведення підприємств як функціоную-
чого окремо;

– виникають зміни в зовнішньому середовищі, 
що не потребують змін в об’єкті управління, а стосу-
ються безпосередньо системи управління, в певних її 
підсистемах і елементах – організаційній структурі, 
механізмі, інформаційному забезпеченні. Ситуації 
можуть бути різними, наприклад, створення на під-
приємстві підрозділу внутрішнього контролю в разі 
постійних відхилень від виробничих норм, призведе 
до змін, як наслідок, у плановій політиці підприєм-
ства, а спершу будуть прийнятті нові стандарти бух-
галтерського обліку і фінансової звітності, що при-
зведе до суттєвих змін в обліковій політиці;

– стають відомими нові наукові результати і 
позитивний досвід інших підприємств, які заслу-
говують на увагу і спонукають підприємство до їх 
впровадження в практику управління;

– циклічний характер економіки та життєвий 
цикл будь-якої організації викликають кризові 
ситуації та явища, що також зумовлює виникнення 
додаткового напруження, пошуку шляхів їх подо-
лання завдяки модернізації та оновлення існуючої 
системи управління підприємством. 

Вищевказане потребує використання адекватних 
та дієвих зусиль підрозділів, безпосередньо здійсню-
ючих господарські процеси, та управлінської над-
будови. Тобто використання симбіозу функціональ-
ного та процесного підходу в управлінні надасть 
можливість охопити та вирішити усе коло, тех-
ніко-технологічних, наукових, ресурсних та соці-
ально-економічних проблем. Радикальні підходи 
до управління допоможуть вирішити лише окрему 
проблему, наприклад, реінжиніринг бізнес-процесів 
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Рис. 1. Побудова системи управління на основі процесно-функціонального підходу 
Джерело: розробка автора на основі [10]
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Рис. 2. Модель системи управління на основі процесно-функціонального підходу
Джерело: розробка автора на основі [2]
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ціонуванні об’єкту телекомунікацій, за допомо-
гою організації дієвої системи управління підпри-
ємством. Функціональні системи управління вже є 
застарілими та потребують оновлення. Запропоно-
вана модель враховує чинник якості при переході від 
звичайного функціонального управління на підпри-
ємстві до процесного управління з урахуванням дея-
ких засад функціонального підходу. 

Залишився вищий рівень менеджменту (управ-
ління), який через свої основні функції з вико-
ристанням сигналів системи якості та результатів 
економічних процесів (об’єктів управління) надає 
можливість постійно та безперервно аналізувати, 
планувати, робити облік, контролювати, регулювати 
та стимулювати діяльність на підприємстві з ураху-
ванням потреб споживачів (населення та інших під-
приємств) до якості послуг телекомунікаційних під-
приємств. Запропонована модель (рис. 2) до системи 
управління допоможе оптимізувати процеси, що від-
буваються на підприємстві. Основними способами 
координації функціонування системи управління, 
системи менеджменту якості і відповідних контурів 
управління бізнес-процесами виступають [2, c. 53]:

- «прогнозування взаємодій» – система менедж-
менту якості є сполучною ланкою (при виборі опти-
мальних управлінських рішень критерієм виступа-
ють необхідні параметри якості); 

- «оцінки взаємодій» – система менеджменту 
якості задає діапазон зміни сигналів для параметрів 
функціонування бізнес-процесів, параметри якості 
виступають обмежуючими умовами при розробці і 
реалізації відповідних управлінських дій; 

- «розв’язка взаємодій» – система менеджменту 
якості діє автономно, самостійно вибираючи єднальні 
сигнали (у разі потреби підтримка рівня якості різ-
них процесів, робіт, продукції на певному рівні); 

- «надання відповідальності», що передбачає 
залежність між діями системи менеджменту якості 
і діями (результатами) контурів управління бізнес-
процесами.

Подальшим дослідженням може стати механізм 
впровадження запропонованої моделі системи управ-
ління на основі процесно-функціонального підходу. 
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допомагає удосконалити та впорядкувати відпові-
дальність за процеси чи організаційно змінити кіль-
кість процесів, які потрібно обробити для виробни-
цтва телекомунікаційної послуги. Але управління 
господарськими процесами без функцій організації, 
планування, обліку, контролю, аналізу, регулю-
вання, мотивації та стимулювання, просто не може 
існувати за визначенням. Без наявності цих функцій 
не буде механізму впливу на процеси інвестування, 
матеріального, техніко-технологічного, наукового, 
інноваційного видів забезпечення, виробництва та 
збуту, тобто втрачається керованість підприємством. 

Функції управління процесами, за своєю суттю, 
розкривають часовий зріз, у той час коли функ-
ції діяльності телекомунікаційного підприємства, 
за своєю суттю, є процесами вже відповідних сфер 
функціонування підприємства, але у просторі (його 
просторовий зріз) і їх потрібно розглядати у органіч-
ному поєднанні – діалектичній єдності обох підходів.

Для обмеження подальшого дослідження й зняття 
кола проблем з приводу побудови актуальної системи 
управління на основі поєднання функціонального та 
процесного підходів запропонуємо структуру визна-
чення підходу (рис. 1).

В рамках визначених засад побудови процесно-
функціонального підходу та з використання раніше 
зазначеного системного підходу до виділення еконо-
мічних процесів систему управління підприємством 
телекомунікацій можливо перевести у простір кон-
кретних аналітичних, методичних, організаційних 
рішень, що керується та регулюється головним цен-
тром вироблення управлінських рішень. Він об’єднує 
функції організації, аналізу, планування, обліку, 
контролю, регулювання, мотивації та стимулювання, 
притаманні майже всім організаційним структурам. 

На першому рівні (рис. 2) формується система 
управління (менеджменту). 

Вона управляє, координує та регулює протікання 
виділених процесів управління, планування, норму-
вання, їх облік, аналіз відхилення результатів діяль-
ності від запланованих, подальше регулювання, 
стимулювання та контроль виконання необхідних 
процедур для запобігання негативних відхиленнь 
задля отримання бажаних позитивних результатів 
діяльності та успішного функціонування.

Другий рівень – це включення системи якості на 
основі стандарту ISO 9001:2000, коли на вході вивча-
ються потреби кінцевого споживача у якості послуги, 
управління ресурсами, відповідальність керівництва 
на усіх стадіях процесу виробництва, контроль, ана-
ліз, поліпшення з урахуванням системи якості та на 
виході надається телекомунікаційна послуга необхід-
ного рівня якості кінцевому споживачу, що також 
гарантує отримання доходу власнику виробництва.

Останній рівень – це самі економічні процеси, 
їх інтеграція з вищим рівнем управління та систе-
мою якості через прямі та зворотні контури управ-
ління виділеними економічними процесами, пере-
дача «командних» сигналів дій, що управляють, до 
відповідного процесу системи об’єктів управління, 
а також передача «вгору» інформаційних сигналів 
або сигналів зворотного зв’язку, відповідно системі 
управління якістю і системі загального менедж-
менту [2, c. 52].

Висновки з даного дослідження. Якість послуг 
є пріоритетним напрямком вдосконалення для під-
приємств телекомунікацій – складових телекому-
нікаційного сектору сфери зв’язку та інформатиза-
ції [4, c. 78]. Досягнення необхідного рівня якості 
можливе лише при стабільному та успішному функ-
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Постановка проблемы. Глобализационные изме-
нения конца XX – начала XXI вв. стали одной из 
определяющих характеристик мировой экономики, 
которые предложили обществу поиск новых форм 
и методов адаптации к современным требованиям 
международных экономических отношений. Инно-
вационный тип экономического развития становится 
основой, которая определяет экономический потен-
циал государства и его дальнейшие перспективы на 
мировом рынке. Значительных инновационных успе-
хов развитые страны достигли благодаря широкому 
распространению рычагов государственной поли-
тики, а именно:

- создание и финансирование научно-исследова-
тельских центров и программ;

- предоставление займов (кредитов), отчислений 
на внедрение новых технологий;

- наличие приемлемого банковского процента на 
кредитование инновационных проектов; 

- покрытие расходов научно-исследовательскими 
центрами, связанными с налаживанием информаци-
онных связей. 

Инновационная политика телекоммуникацион-
ной сферы содействует определению цели иннова-
ционной стратегии и механизмов поддержки при-
оритетных инновационных программ и проектов в 
условиях конкурентоспособности предприятий на 
рынке Украины. 

Основными проблемами инновационной дея-
тельности телекоммуникационной сферы явля-
ются недостаточное финансирование отрасли, в том 
числе научных разработок, способствующих внедре-
нию конкурентоспособных мобильных технологий, 
неравномерное покрытие территории государства, 
значительный физический и моральный износ обо-
рудования, отсутствие отечественных производите-
лей телекоммуникационного оборудования. Произ-
водители профессионального оборудования активно 
диверсифицируют свою деятельность в область 
предоставления услуг связи путем участия в акци-
онерном капитале отечественных компаний. Отече-
ственные предприятия связи, выходя на рынок с 
устаревшим изношенным оборудованием и неспособ-
ностью предоставления высококачественных услуг, с 
трудом могут конкурировать с европейскими мобиль-
ными операторами. Следовательно, главная про-
блема развития деятельности оператора мобильной 
связи Украины – заниженные объемы финансирова-
ния. Поэтому в аспекте поставленной научной задачи 
первоочередного решения для формирования эффек-
тивного инновационного потенциала оператора связи 
требует исследование формирования его финансовой 
составляющей [1; 2].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Оценка экономической эффективности инновацион-
ной деятельности предприятия связи, инновацион-

печення розвитку телекомунікаційних мереж майбутніх поко-
лінь / В.М. Гранатуров // Наукові праці ДОННТУ. Серія: еконо-
мічна. – 2014. – № 5. – С.118–124.

9. Інноваційний потенціал оператора зв’язку: формування, оціню-
вання та ефективність використання : [монографія] / [С.І. Гри-

цуленко, В.М. Орлов, Г.А. Отливанська, І.І. Уманський]. – Одеса :  
ВМВ, 2013. – 260 с.

10. Валуєв Б.І. Системи господарського обліку промисловості: 
питання теорії та методології : [монографія] / Б.І. Валуєв. – 
Одеса : Пальміра, 2012. – 216 с. 
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ные процессы развития и проблемы отрасли пред-
ставлены в трудах А.Г. Ахламова, В.Н. Орлова, 
Ю.И. Бурименко, В.М. Гранатурова, Е.А. Князевой, 
Л.А. Захарченко, Н.С. Бобровничей, Г.А. Отливан-
ской, С.И. Грицуленко, С.С. Новицкой, И.В. Поли-
товой, И.Ю. Лебедевой.

Формулирование целей статьи (постановка 
задачи). Выявление наиболее эффективных мето-
дов инновационного развития оператора мобильной 
связи в Украине. 

Изложение основного материала исследования. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов 
является наиболее важным этапом принятия инве-
стиционного решения, от результатов которого зави-
сит уровень реализации цели инвестирования. Раз-
работанные в мировой практике методы определения 
эффективности инвестиционных проектов исполь-
зуются для их оценки. К ним относятся некоторые 
показатели:

- чистый дисконтированный доход (NPV);
- период окупаемости с учетом дисконтирования 

DPP;
- внутренняя норма рентабельности IRR;
- метод анализа чувствительности;
- метод сценариев;
- критерий пессимизма-оптимизма Гурвица;
- имитационное моделирование по методу Монте-

Карло.
При оценке инвестиционных проектов часто воз-

никает необходимость расчета будущих денежных 
потоков, полученных от реализации проекта. В свою 
очередь, на ожидаемую прибыль значительным 
образом влияют факторы (курсы валют, колебание 
рыночных цен, уровень инфляции, износ оборудова-
ния, усовершенствованные или более новые техноло-
гии, политическая ситуация в государстве), которые 
не зависят от первичных инвестиционных вложений 
в проект и ожидаемого дохода получаемого на про-
тяжении всего срока окупаемости проекта. Функ-
ционированию и развитию многих экономических 
процессов, возникающих на этапе реализации про-
екта, присущи элементы неопределенности, которые 
зачастую приводят к возникновению рисков. Таким 
образом, ситуацию риска можно охарактеризовать 
как разновидность неопределенной, когда насту-
пление некоторых событий вероятно и может быть 
определено. Риск – это вероятность возникновения 
убытков или недополучение доходов по сравнению 
с прогнозируемым вариантом [3]. Под риском при-
нято понимать вероятность (угрозу) потери предпри-
ятием части своих ресурсов, недополучение доходов 
или появление дополнительных расходов в резуль-
тате осуществления определенной производственной 
и финансовой деятельности. 

Следует отметить, что ситуация риска каче-
ственно отличается от ситуации неопределенности. 
Ситуация неопределенности характеризуется тем, 
что вероятность наступления результатов решений 
или событий в принципе не устанавливается. Поэ-
тому ситуацию риска можно охарактеризовать как 
разновидность неопределенной, когда наступление 
некоторых событий вероятно и может быть опреде-
лено [4]. 

Чистый дисконтированный доход (NPV). Крите-
рий NPV (от англ. net present value – чистый дис-
контированный доход) является наиболее важным 
критерием экономической эффективности проектов и 
представляет собой разницу между всеми денежными 
притоками и оттоками, приведенными к настоящему 
моменту оценки инвестиционного проекта [5; 7].  

NPV определяет абсолютную величину отдачи от 
инвестиций, большая сумма инвестиционных отчис-
лений приводит к большему ожидаемому доходу 
NPV. Автор предлагает рассчитывать критерий NPV 
по следующей формуле: 
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где m – период функционирования проекта с 
момента его реализации;

n – период инвестирования проекта в виде числа 
частных временных шагов;

CF
i
 – ожидаемый денежный поток в течении і-го 

периода;
Inv

j
 – сумма инвестиций в j-м периоде;

r
k
 – ставка дисконтирования в k-й период;

i – частичные временные шаги соответствующих 
периодов.

Критерий NPV есть функцией CF и Inv: NPV ({CF
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результатом выполненных проектных работ от вло-
женного пакета инвестиций {Inv
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}, i =1,n . В случае 

детерминированной NPV проекта пакет инвестиций 
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} даст при неизменных экономических усло-
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Период окупаемости с учетом дисконтирова-
ния DPP (от англ. discounted payback period). Пред-
ставляет собой критическую точку для параметра 
«жизненного цикла проекта». Это время, в течение 
которого происходят отчисления в проект, которые 
полностью покрываются денежными потоками от 
него с учетом альтернативной стоимости капитала. 
Этот показатель определяется последовательным рас-
четом NPV для каждого периода проекта: Ток ТС = n,  

при котором ∑
= +

n

t
tr

CFi
1 )1(  > Io, 

где Ток ТС DPP – дисконтированный период оку-
паемости инвестиций;

n – число периодов;
CF

i
 – ожидаемый денежный поток в течение i-го 

периода;
r – ставка дисконтирования (барьерная ставка);
Io – сумма выходных инвестиций в нулевом пери-

оде.
Внутренняя норма рентабельности IRR. Кри-

терий IRR (от англ.internal rate of return) харак-
теризуется критической точкой для ставки дис-
контирования. Данный показатель можно считать 
ставкой доходности рассматриваемого инвестицион-
ного проекта заданного денежного потока, при кото-
ром NPV=0. Проект считается эффективным, если 
учетная ставка rвнтр ≥ r, принятого при расчете NPV. 
Для расчета параметра IRR используем: 

IRR = r
1
 + 
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где NPV> 0 рассчитывается при ставке r
1
;

NPV <0 рассчитывается при ставке r
2
;

разница r
2
 – r

1
 была как можно меньше.

Метод сценариев. Метод развития проекта, кото-
рый позволяет оценить влияние на проект возмож-
ного одновременного изменения нескольких пере-
менных через вероятность каждого сценария.

В каждом случае формируется по 3–5 сценариев 
развития проекта, которым присущи следующие 
характеристики:
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- набор значений выходных переменных;
- рассчитанные значения показателей;
- некоторая вероятность наступления данного сце-

нария определена соответствующим путем.
В результате расчета CFaR определяются средние 

значения с учетом вероятности наступления каждого 
сценария. Такой подход помогает широко охаракте-
ризовать потенциальные выгоды и убытки проекта, 
а также позволяет дать достоверную характеристику 
проекта в целом. Для расчета вероятностных харак-
теристик проекта каждому из сценариев присваива-
ется своя вероятность реализации Р.

Из таблицы 1.1 видно, что при оптимистической 
реализации вероятности 

Р 10% критерий NPV равен 49813, при умеренно-
оптимистическом сценарии этот показатель умень-
шается до 23046. В свою очередь, при пессимистиче-
ском сценарии NPV достигает 16814. Расчет проведен 
при E (CF) = 200, а = 536, CFaR = 1282, Cost of CFaR 
= 4,1%, Expected shortfall no CFaR = 1390.

Критерий обобщенного максимина (пессимизма-
оптимизма) Гурвица. Используется, если требуется 
остановиться между линией поведения в расчете 
на худшее и линией поведения в расчете на луч-
шее. Также этот критерий устанавливает баланс 
между критериями MAXIMIN (критерий Вальда) 
и MAXIMAX (критерий Сэвиджа) линейной ком-
бинации. При использовании этого метода из всей 
величины ожидаемых сценариев развития иннова-
ционного проекта выбираются два, при которых IP 
достигает минимальной и максимальной эффектив-
ности. Рассмотрим случай, где предпочтение отда-
ется варианту решений, для которого окажется мак-
симальным показатель G, выраженный [6]:
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,

где k – коэффициент, рассматриваемый как коэф-
фициент оптимизма (0 ≤ k ≤ 1), при k=0 – линия 
поведения в расчете на лучший вариант решения, 
при k=1 – в расчете на худший вариант решения,

a
ij
 – выигрыш, соответствующий i-му решению 

при j-м варианте обстановке. 
Имитационное моделирование по методу Монте-

Карло. Одним из методов, позволяющих учитывать 
влияние неопределенности на эффективность инве-
стиционного проекта, является имитационное моде-
лирование по методу Монте-Карло. Программный 
комплекс состоит из одного случая испытания, в 
котором нужно выбрать случайную точку и опре-
делить, принадлежит ли она соответствующей пло-
скости. Затем подобное испытание повторить N раз. 
Каждый следующий результат не зависит от преды-
дущих результатов, а результаты всех повторений 
усредняются. Поэтому иногда метод Монте-Карло 
называют методом статистических испытаний. Осо-
бенность метода заключается в обнаружении ошибки 
вычислений, как правило, пропорциональной, где D –  
некоторая постоянная величина, N – число испы-
таний. Из этой формулы видно: чтобы уменьшить 

погрешность в 10 раз, нужно увеличить N в 100 раз. 
Анализ Монте-Карло можно использовать не только 
для более реалистичной оценки инвестиционной 
привлекательности проекта, но также и для выбора 
оптимальных комбинаций параметров проекта [7].

Дерево решений – схема, которая отражает струк-
туру задачи оптимизации многошагового процесса 
принятия решений. Ветви дерева отражают различные 
существующие события, а в их вершинах – это точки, 
в которых возникает необходимость выбора. Последо-
вательность сбора данных для построения дерева реше-
ний для анализа риска включает следующие шаги: 
определение состава и продолжительности фаз жиз-
ненного цикла проекта; определение ключевых собы-
тий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие 
проекта; определение времени наступления ключевых 
событий; формулировка всех возможных решений, 
которые могут быть приняты в результате наступления 
каждого ключевого события; определение вероятности 
принятия каждого решения и определения стоимости 
проекта. Положительная величина показателя эффек-
тивности проекта указывает на приемлемую степень 
риска, связанного с осуществлением проекта 8.

Выводы из проведенного исследования. Следует 
отметить, что разработанные экономической теорией 
и практикой способы и приемы решения задач в усло-
виях риска и неопределенности не ограничиваются 
перечисленными методами. В зависимости от кон-
кретной ситуации в процессе анализа используются 
и другие методы, способствующие решению задач, 
связанных с минимизацией рисков проектов. Выяс-
нено, что широко применяется в практике инвести-
ционных проектов, такой метод как дисконтирова-
ние денежных потоков (NPV), который не учитывает 
вероятностный характер результатов инвестицион-
ного проекта, а также игнорирует стратегическую 
составляющую стоимости оператора связи в усло-
виях высокой неопределенности и риска.
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Таблица 1.1 
Расчет CFaR проекта в зависимости от представленных сценариев

Название сценария Р NPV NPV-E(NPV) (NPV-E(NPV))2

оптимистический 0,1 49813 34834 1215633928

умеренно-оптимистический 0,2 23046 11182 124483140

нормальный 0,4 12134 -628 701821

умеренно- пессимистический 0,2 462 -12511 159453091

пессимистический 0,1 -16814 -27576 946594383
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Постановка проблеми. Широке використання 
ресурсів Інтернет в якості основного засобу обміну 
інформацією сприяє активному розвитку електро-
нної комерції в багатьох сферах підприємницької 
діяльності. З кожним роком все більше підприємств 
у різних країнах світу використовують інструменти 
електронної комерції з метою залучення клієнтів 
для збільшення власних доходів. Населення Укра-
їни також активно долучається до цього процесу, 
використовуючи платіжні банківські карти, а також 
міжнародні платіжні системи. Наразі кожна п’ята 
операція з картами – це оплата послуг або товарів 
в мережі Internet, і ця тенденція постійно зростає. 
Люди розпочинають усвідомлювати, що за глобаль-
ною мережею Internet майбутнє. В ній можна заро-
бляти, а також економити зароблені гроші, що є над-
звичайно актуально в сучасних економічних умовах 
України. Разом з цим швидкий розвиток інформа-
ційних технологій та впровадження їх в усі сфери 
бізнесу зумовлює необхідність аналізу понятійного 
апарату електронної комерції, адже подвійне тлума-
чення або нерозуміння сутності певних понять може 
спровокувати різного роду негативні наслідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
представників західної наукової школи значний вне-
сок у питання визначення суті та організації елек-
тронної комерції здійснили такі вчені, як Б. Буста, 
Г. Дункан, В. Звасс, K.E. Кендалл, Є.В. МакКарті, 
Б.Р. Маршалл, E. Мелз, K. Рігельсфорд, А. Сам-
мер, Л. Стюарт, В. Тріз, I. Шарп та інші. Україн-
ські та російські вчені також досліджували окремі 
проблеми електронної комерції; серед них: В.В. Апо-
пій, О.Л. Біляченко, Н.І. Бузак, Т.Г. Затонацька, 
Х.Л. Литвак, І.П. Міщук, Г.В. Негода, В. Макарова, 
В.Л. Плескач, Л.Д. Тимченко, В.С. Рудницький, 
Н. Соловенко, Н.В. Чебанова та ін.

Безпосередньо сучасний стан та тенденції розвитку 
електронної комерції в Україні було досліджено у нау-
кових працях О.Ю. Кудіної та О.В. Креденець [1; 2].  
Дослідженню понятійної бази, у тому числі й електро-
нної комерції, присвятили наукові праці Д.Д. Євту-

шенко [3] та Н.М. Тягунова [4]. Також питанням 
сутності та тенденцій її розвитку приділяється увага 
в матеріалах багатьох міжнародних організацій, 
зокрема: Світової організації торгівлі (СОТ), Конфе-
ренції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Органі-
зації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 
Однак у зв’язку з тим, що розвиток електронної комер-
ції є стрімким та динамічним, то не виникає ніяких 
заперечень щодо подальших наукових пошуків.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
понятійного апарату щодо визначення «електронна 
комерція», окреслення окремих переваг та недоліків 
електронної комерції, а також обґрунтування доціль-
ності її розвитку в сучасних вітчизняних економіч-
них умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
теперішній час поняття «електронної комерції» може 
розглядатися у широкому та вузькому значенні. 
Перший підхід передбачає розуміння е-комерції як 
ведення підприємницької діяльності в глобальній 
мережі, а другий – лише як здійснення торгівлі в 
мережі Інтернет. Представниками першого підходу є 
А. Саммер, Гр. Дункан, які вважають, що під елек-
тронною комерцією слід розуміти будь-яку форму 
бізнес-процесу, в якому взаємодія між суб’єктами 
відбувається електронним шляхом з використанням 
інтернет-технологій [5].

Такої ж думки дотримується американський 
дослідник російського походження В. Звасс, який 
дає такі характеристики електронній комерції: обмін 
бізнес-інформацією, налагодження бізнес-відносин, 
здійснення бізнес-транзакцій через телекомуніка-
ційні мережі, а також торгові відносини. Тобто він 
акцентує увагу саме на бізнесовій стороні поняття [6]. 
Трохи іншим за змістом і не зовсім повним є визна-
чення електронної комерції Н. Соловенко – це будь-
який вид ділових операцій і угод, що передбачає 
використання передових інформаційних технологій 
та комунікаційних засобів із метою забезпечення 
більш високої економічної ефективності порівняно з 
традиційними видами комерції [7].
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«електронна комерція» – така форма постачання 
продукції, при якій вибір і замовлення товарів здій-
снюється через комп’ютерні мережі, а розрахунки 
між покупцем і постачальником здійснюються з 
використанням електронних документів і/або засобів 
платежу. При цьому в якості покупців товарів (або 
послуг) можуть виступати як приватні особи, так і 
організації [8]. Даний підхід має звужений характер 
та не враховує інші бізнес-процеси.

Тому, на нашу думку, більш деталізованим є 
перший підхід. Інші автори також є схильними до 
першого підходу та пропонують такі визначення 
електронної комерції. Електронна комерція – вид 
електронної комерційної діяльності з використанням 
інформаційних комунікаційних технологій. Поняття 
«електронна комерція» ширша, ніж Інтернет-комер-
ція, оскільки до нього входять усі види комерційної 
діяльності, здійснюваної електронним шляхом [9, С. 
24]. Електронна комерція – це будь-яка транзакція, 
яка здійснюється через комп’ютерну мережу, вна-
слідок якої право власності або право використання 
товаром або послугою було передано від однієї особи 
до іншої [10, С. 7]. Електронна комерція – це сус-
пільні відносини у сфері продажу товарів, надання 
послуг і виконання робіт із використанням засобів 
телекомунікації (електрозв’язку), зокрема Інтер-
нету [11]. Електронна комерція – це використання 
електронних комунікацій та технологій обробки циф-
рової інформації для встановлення та змін відносин 
створення вартості між організаціями та між орга-
нізаціями і індивідами [12]. Електронна, або Інтер-
нет-комерція являє собою діяльність організації або 
індивіда, переважно орієнтовану на отримання при-
бутку в результаті угод і транзакцій в Інтернеті [13]. 
Електронна комерція – ділова активність з купівлі-
продажу товарів і послуг, що передбачає взаємодію 
сторін на основі інформаційних мереж (без безпосе-
реднього фізичного контакту) [14].

Законодавство визначає електронну комерцію як 
суспільні відносини, що виникають при укладанні 
та/або виконанні правочину з постачання елек-
тронних товарів та/або продажу/постачання това-
рів, виконання робіт, надання послуг/електронних 
послуг та/або здійснення інших дій, спрямованих 
на отримання прибутку з використанням інформа-
ційно-телекомунікаційних систем, якщо в резуль-
таті вказаних дій у учасників таких відносин вини-
кають зобов’язання майнового характеру [15]. Отже, 
визначень електронної комерції є достатньо. Значна 
частка авторів суміщають або не роблять чіткого 
розмежування між поняттями «електронна комер-
ція» та «Інтернет-комерція», що скоріше обумовлено 
багатогранністю завдань, які можуть бути реалізо-
вані за допомогою мережі Internet. В цьому контек-
сті під електронною комерцією слід розуміти будь-
які бізнес-процеси між зацікавленими суб’єктами, 
які здійснюються за допомогою Інтернет-технологій 
та в електронному вигляді.

Зазвичай, до електронної комерції відно-
сять електронний обмін інформацією (Electronics 
Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу 
(Electronic Funds Transfer, EFS), електронну тор-
гівлю (E-Trade), електронні гроші (E-Cash), електро-
нний маркетинг (E-Marketing), електронний банкінг 
(EBanking), електронні страхові послуги (E-Insurance) 
тощо. Якщо розглядати електронну торгівлю в 
усьому її багатогранному змісті, то варто виділити 
шість головних каналів (інструментів) її реалізації: 
Internet (включаючи електронну пошту); інтерак-

тивне телебачення; ІР-телефонія; факс; електронний 
обмін даними (EDI, Electronic Data Interchange) та 
системи електронних платежів і переказів коштів.

Актуальність електронної комерції можна під-
твердити її динамічним розвитком. Так, в останні 
роки ринок електронної комерції в Україні активно 
розвивається та все більше населення країни стає 
користувачами мережі Internet. Люди вже розуміють 
переваги доступу до Internet та намагаються одер-
жати вигоду від використання мережі. Так, відпо-
відно до дослідження компанії Геміус розмір ауди-
торії Уанету в червні 2014 року становив 18,8 млн. 
користувачів віком від 14 років і старше [16]. Якщо 
аналізувати за статевою ознакою, то більшість 50,8% 
становили дівчата та жінки. За віком розподіл є 
наступним: від 14-24 років – 28,5%, від 25-34 років – 
30%, від 35-44 років – 21,1%, від 45-54 – 13,2%, від 
55+ – 9,9% користувачів. За освітою: 7,9% корис-
тувачів мають початкову та незакінчену середню 
освіту, 14,4% – середню, 31,6% – середню спеці-
альну, 7,8% – неповну вищу, 38,4% – вищу освіту. 
Якщо аналізувати аудиторію за частотою відвіду-
вання мережі Internet, то структура буде наступною: 
87,4% користувачів відвідують Internet кожного дня, 
11% – декілька раз на тиждень, 0,9% – один вхід 
на тиждень, 0,5% декілька раз в місяць. За родом 
занять аудиторія структурувалася наступним чином: 
18,6% користувачів є студентами, 6,1% – пенсіоне-
рами, 3,7% – домогосподарки, 5,3% – безробітні, 
6,2% – топ-менеджери, 24,7% – кваліфіковані спе-
ціалісти, 3,8% – офісні працівники, 11,8% – праців-
ники/технічні працівники. За типом місця прожи-
вання: 19,1% користувачів проживають в сільській 
місцевості, 24,2% – жителі міста до 100 тис. осіб, 
21,1% – жителі міста від 101-500 тис. осіб, 35,7% – 
жителі міста в якому проживає більше 500 тис. 
осіб. За місячним доходом аудиторія розподілилася 
наступним чином (рис. 1).
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Рис. 1. Склад аудиторії  
за місячним доходом на особу [16]

Отже, населення України різного рівня достатку 
все частіше звертається до ресурсів Internet. На 
цьому фоні і зростає кількість інтернет-ресурсів різ-
ного спрямування та призначення. Однак, як свід-
чать дані рис. 2 спеціалізованих проектів окремих 
підприємств або компаній в цьому списку дуже мало 
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(лише http://rozetka.com.ua/ та https://privatbank.
ua/ua/). Це випливає із специфіки українського 
інтернет-користувача, якого насамперед цікавить 
пошук інформації, відвідування соціальних мереж 
та розваги в Internet. Лідери сайти – це в осно-
вному соціальні мережі та пошукові системи: google.
com.ua, vk.com, mail.ru, youtube.com, yandex.ua, 
odnoklassniki.com. Трохи нижче з’являються торгі-
вельні платформи як olx.com, prom.ua та інтернет-
супермаркет ROZETKA. 
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Рис. 1. Топ-25 сайтів по охопленню Інтернет 

Окрім цього на 15 місці з’являється китайський 
оптово-роздрібний гіпермаркет AliExpress, який 
сміливо можна назвати китайським Amazon’ом. 
AliExpress заснований компанією Alibaba Group в 
2010 і на даний момент цей торговий майданчик дає 
можливість китайським ритейлерам реалізовувати 
свою продукцію по всьому світу, а мільйони покуп-
ців по всьому світу віддали свою перевагу цьому 
магазину бо, тут всі працюють за схемою Escrow – 
продавець отримує гроші тільки тоді, коли покупець 
підтвердить отримання товару та його відповідність 
опису – такий варіант працює не гірше всім відомого 
PayPal. Тому, не виключенням стали і наші укра-
їнські інтернет-користувачі, які в період зниження 
купівельної спроможності купують самостійно 
товари за кордоном та економлять кошти власних 
домогосподарств. Є і такі, які заробляють на цьому 
перепродуючи товари на українських торговельних 
інтернет-майданчиках або аукціонах.

Однак, незважаючи на динамічний розвиток елек-
тронної комерції в Україні та на зростання чисель-
ності користувачів Internet, потенціал електронної 
комерції повністю не реалізований з ряду причин: 
недостатнього розвитку законодавчої та норматив-
ної бази, особливо, що стосується оподаткування та 
захисту інтелектуальних прав; недовірою споживачів 
до бізнесу, який працює в мережі Internet; наявністю 
загроз втратити власні кошти через незнання зако-
нодавства інших країн та мовний бар’єр; невміння 
працювати з Інтенет-технологіями; низький рівень 
купівельної спроможності населення та ін.

Разом з цим, електронна комерція має значне коло 
можливостей і переваг: дозволяє економити кошти, 
через зниження цін на товари та послуги у зв’язку 
зі зростанням конкуренції та наближенням продавця 
до покупця; надає глобальність вибору, адже мережа 
Internet є глобальною; дозволяє налагодити бізнес 

контакти та створити власний бізнес; забезпечує 
доступність інформації про товари та послуги в реаль-
ному часі та без перерв і вихідних; сприяє швидкому 
комунікаційному відгуку та реакції на запити спожи-
вачів; знижує невиробничі витрати; сприяє економії 
часу в реалізації ділових стосунків та ін.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
електронну комерцією слід тлумачити, як будь-які 
бізнес-процеси між зацікавленими суб’єктами, які 
здійснюються за допомогою Інтернет-технологій та 
в електронному вигляді. В останні роки в Україні 
спостерігається динамічний розвиток електронної 
комерції, що пов’язано з переоцінкою бар’єрів елек-
тронної комерції на користь переваг. Для подолання 
бар’єрів поширення електронної комерції потрібно 
проводити розумну та зважену державну політику 
у сфері інформаційних технологій: удосконалити 
нормативно-законодавчу базу, яка сприятиме фор-
муванню зрозумілих умови роботи для бізнесу та 
повноцінно захищатиме права суб’єктів; формувати 
активну громадянську позицію стосовно переваг 
електронної комерції; сприяти доступності Інтернет-
технологій населенню. 
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Постановка проблеми. Протягом останніх деся-
тиліть інновації у всіх аспектах діяльності стали 
невід’ємною частиною життя практично кожної ком-
панії у всьому світі. Справа в тому, що глобалізація, 
посилення конкуренції на міжнародних та національ-
них ринках, зміна та державне регулювання змушу-
ють компанії постійно шукати шляхи підвищення 
ефективності своєї роботи. Для реалізації цього 
завдання організації все частіше стали впроваджувати 
програми інноваційних перетворень. Однією із най-
важливіших підсистем, яка визначає успішність орга-
нізації, є персонал. Система управління персоналом 
є основоположною складовою управління і розвитку 
будь-якого підприємства, вона об’єктивна, оскільки 
виникає з появою самого підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам, що стосуються тих чи інших аспектів 
управління персоналом та його інноваційної пове-
дінки, присвячена значна увага вітчизняних нау-
ковців, зокрема О. Амоші, В. Антонюк, С. Бан-
дура, Д. Богині, А. Гальчинського, В. Гейця, 
О. Грішнової, Т. Заяць, А. Колота, Е. Лібанової, 
Т. Лепейко, Н. Лук’янченко, Г. Назарової, В. Ники-
форенко, О. Новікової, В. Онікієнка, І. Петрової, 
Л. Cемів, Л. Федулової, Л. Шаульскої, Л. Шевченко, 
О. Ястремської та інших вчених. Незважаючи на 
широту і різнобічність розгляду проблем розвитку 
управління персоналом, як і раніше, залишаються 
питання, що потребують уваги як з теоретичної, так 
і із практичної сторін, особливо коли мова йде про 
інноваційний розвиток підприємства і роль персо-
налу у цьому процесі.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в аналізі теоретичних основ особливостей 
формування системи управління персоналом в інно-
ваційній організації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційна компонента діяльності підприємств є осно-
вою їх розвитку в сучасних умовах. Одним з голо-
вних критеріїв ефективного здійснення інноваційної 
політики компаній виступає персонал. У зарубіж-
них компаніях приділяють велику увагу розвитку 
персоналу в сфері інновацій, оскільки розуміють 
важливість розкриття наукового потенціалу робіт-
ників для подальшого розвитку науки й техніки. 
В Україні, на жаль, недостатньо уваги приділяється 
питанню кадрових ресурсів інноваційної діяльності, 
недооцінюється людський потенціал у цій сфері. 
На вітчизняних підприємствах відсутнє глибоке 
розуміння того, що капіталовкладення у кадровий 
потенціал є такими ж прибутковими, як і в інші 
ресурси компанії, а вкладення у той, що задіяний 
в інноваційному секторі, є ще більш перспектив-
ним напрямом. Низький рівень капіталовкладень 
у забезпечення висококваліфікованими трудовими 
ресурсами – одна із головних причин недостатнього 
розвитку інноваційної діяльності в Україні. У між-
народній практиці останнім часом людські ресурси 
характеризуються поняттям «людський капітал», 
під яким розуміють сформований або розвинений у 
результаті інвестицій і накопичений людьми (люди-
ною) певний запас здоров’я, знань, навичок, здібнос-
тей, мотивацій, який цілеспрямовано використову-
ється у тій чи іншій сфері суспільного виробництва, 
сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки 
цьому впливає на зростання доходів (заробітків) 
його власника [1].
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Протиріччя між масовим традиційним виробни-
цтвом і непохитністю інноваційного розвитку вима-
гає перебудови всієї системи управління персоналом 
і підприємства у вигляді реалізації нових підходів 
до управління своєю інноваційною діяльністю та 
робочою силою. Внаслідок цієї обставини управління 
персоналом інноваційного підприємства включає у 
себе низку особливостей (рис. 1).

 

Орієнтація на 
висококваліфіковані 

трудові ресурси 

Особливі вимоги до 
психологічних 
характеристик 

працівників 

Висока плинність 
кадрів, у тому числі і 

серед науковців і 
фахівців 

Наявність творчих 
здібностей та 

досягнення здобувача 
Певна система відбору 

працівників 
Можливість реалізації 
потреб вищого рівня 

Рис. 1. Особливості управління персоналом 
інноваційного підприємства [2]

Значна відмінність інноваційних підходів до 
управління персоналом від традиційних полягає 
насамперед у проблемі системного відбору праців-
ників. При традиційному підході необхідний обсяг 
роботи з набору визначається значною мірою різни-
цею між наявною робочою силою і майбутнім попи-
том на неї. В інноваційної діяльності, яка харак-
теризується невизначеністю і значним ризиком, 
прогнозувати майбутню потребу в трудових ресурсах 
практично неможливо. Також робота в інноваційній 
організації висуває додаткові вимоги до потенцій-
ного працівника. Крім традиційних якостей (теоре-
тичні знання, досвід, працьовитість, здоров’я тощо) 
йому необхідно володіти гнучкістю і рухливістю 
мислення, творчим потенціалом, потребою у творчій 
самореалізації, умінням пристосовуватися до швид-
козмінних умов роботи, схильністю і здатністю до 
навчання та перенавчання [3]. Менеджер з персоналу, 
що працює в інноваційній організації, має визначити 
творчі здібності та досягнення претендентів роботи. 
Крім типових методик оцінки потенціалу праців-
ника такий менеджер вдається і до якісної оцінки, 
до якої входять облік творчих якостей особистості, її 
публікацій і патентів [4]. Основна проблема полягає 
в тому, що дана інформація відноситься, скоріше, 
до минулих досягнень здобувача роботи, за якими 
можна однозначно судити про його відповідність 
майбутнім завданням. Тому службі управління пер-
соналом інноваційної організації в процесі відбору 
персоналу доводиться вдаватися, крім традиційних 
методів, до системи тестів, психологічних обстежень 
та творчих конкурсів. Для цього менеджеру з пер-
соналу варто виробити критерії творчої успішності і 
застосовувати в процесі підбору персоналу методику 
оцінки значущих для даної (інноваційної) сфери 
властивостей [5]. Робота в інноваційній організації 
орієнтована на висококваліфіковані трудові ресурси, 
основою яких є особистість новатора-спеціаліста та 
новатора-менеджера, що, у свою чергу, також від-
бивається на роботі служби управління персоналом. 
Головна фігура новаторської діяльності – схильний 
до творчості та новаторства інтелектуал, отже, підви-
щену увагу менеджери по роботі з персоналом мають 
приділяти змісту робіт (підлеглі мають усвідомлю-
вати актуальність і корисність їх щоденній діяль-
ності) і внутрішньої мотивації (нематеріальної моти-
вації) [6]. Особливу увагу менеджеру з персоналу, 
що працює в інноваційній організації, варто приді-

лити проблемі вибору оптимального режиму роботи. 
Періоди високої мозкової активності залежать від 
особистих якостей кожного працівника. Так як в 
інноваційній організації творча та інтелектуальна 
активність виходять на перший план, до подібних 
факторів треба ставитися з належною серйозністю, 
надаючи можливість окремим фахівцям-новаторам 
починати свій день пізніше (раніше), мати гнучкий 
графік роботи або стиснутий робочий тиждень [7]. 
В інноваційній організації на перший план виходить 
гостра проблема необхідності у постійному підви-
щенні кваліфікації фахівців-новаторів, розвитку їх 
творчого потенціалу. Інноваційна діяльність вимагає 
від працівників як глибоких і сучасних знань, так і 
творчого підходу. Останнім часом все більшого поши-
рення набувають тренінги, розкривають внутрішній 
творчий потенціал фахівця-новатора [8]. Враховуючи 
вищезгадану інформацію, при конкурсному відборі 
інноваційних менеджерів з персоналу слід приділяти 
увагу наступним якостям: ініціативність, лідерство, 
відповідальність, організаторські здібності, вміння 
приймати своєчасні та точні рішення. Звичайно, це 
справедливо і для традиційних менеджерів з персо-
налу, однак на інноваційного менеджера наклада-
ється і додаткові умови – він повинен вміти працю-
вати з творчим колективом, дружелюбно ставитися 
до людей, бути відкритий для нових ідей, схильний 
до виправданого ризику.

Нині існує проблема правильного та ефективного 
мотивування співробітників в організаціях. При 
побудові системи мотивації персоналу керівнику 
необхідно задатися питанням не «як?», а «що?». 
Наприклад, не як провести навчальний семінар, а що 
він дасть? З якою метою його необхідно проводити? 
Що за підсумками цього семінару отримають співро-
бітники і компанія в цілому? Підприємства з тради-
ційною системою управління, як правило, викорис-
товують підхід – від часткового до загального. І дуже 
часто матеріальні та нематеріальні способи мотивації 
виникають і використовуються, не враховуючи при 
цьому реальні потреби бізнесу і очікування праців-
ників. В інноваційних же компаніях такий підхід 
неприйнятний. Управління персоналом не підда-
ється автоматизації, незважаючи на технологізацію 
усіх сфер діяльності організації. Перепрограмувати 
мозок практично неможливо. В інноваційних компа-
ніях при розробці та впровадженні системи мотива-
ції використовують індивідуальний підхід з опорою 
на технологію, особливо коли це стосується ключо-
вих співробітників. Усім відомі методики мотивацій-
ної політики за А. Маслоу (піраміда потреб) (рис. 2) 
і система «Мотивація-стимул» В. Герчикова (рис. 3).

  

Рис. 2. Піраміда потреб 
А. Маслоу

 Рис. 3. Базова модель 
трудової мотивації

В інноваційних компаніях піраміда цінностей 
Маслоу виявляється перевернутою в плані актуаль-
них потреб. Основоположним стає збіг цінностей та 
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інтересів співробітників і організації. Нині стимули 
прийнято умовно розділяти на матеріальні та нема-
теріальні. У більшості інноваційних компаній відбу-
вається скорочення відсотка матеріальних стимулів, 
і збільшується відсоток нематеріальних стимулів.

Форми матеріальної мотивації – оклад, над-
бавки, офіційна зарплата, премії за результатами 
роботи, відсутність штрафів, відомче житло, пере-
дане згодом співробітнику, бонуси. Форми немате-
ріальної мотивації в різних інноваційних компаніях 
можуть бути абсолютно різними. Їх, у свою чергу, 
можна розділити на загальні та орієнтовані для пев-
ної сфери діяльності. До загальних способів мотива-
ції, які підійдуть для більшості організацій, неза-
лежно від сфери діяльності, належать: корпоративна 
культура – виїзди на природу, санаторно-курортне 
лікування, соціальна підтримка, заходи моральної 
вдячності – компліменти, згадки в ЗМІ тощо. До орі-
єнтованих на певні сфери діяльності методам мотива-
ції можна віднести таке:

1. Однією із таких форм є створення комфортних 
умови для роботи персоналу. Так, компанія Google, 
піклуючись про своїх співробітників, враховує всі, 
починаючи з колірної гами і закінчуючи шведським 
столом. Співробітникам дозволено грати в хокей 
на роликах прямо на автостоянці два рази на тиж-
день [9]. Крім робочих приміщень Googleplex вмістив 
у себе спортивний комплекс, невелику клініку, хім-
чистку і перукарню.

2. Низка проведених опитувань показала, що 
потенційні співробітники високо оцінюють навчальні 
стратегії. Цим можуть похвалитися (після Google) 
чотири кращі консалтингові компанії-роботодавці: 
KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers і 
Deloitte. Навчання та стажування в різних куточках 
світу залучають фахівців самого продуктивного віку: 
вже не новачків, а професіоналів, що піклуються про 
підвищення рівня кваліфікації [10].

3. Також одним із способів мотивації можна вва-
жати довіру і делегування повноважень.

Отже, мотивація як одна з функцій управління 
в інноваційному менеджменті означає процес сти-
мулювання всіх учасників інноваційної діяльності, 
спрямований на досягнення встановлених цілей роз-
витку організації, який необхідно розглядати у такій 
послідовності: планування мотивації; організація 
мотивації; контроль мотиваціі. Важливим питанням 
методології мотиваційного менеджменту є форму-
вання сукупності принципів мотивування, яка скла-
дається з правил двох груп: загально управлінських 
(комплексність; системність; регламентація; спеці-
алізація; стабільність; цілеспрямоване творчість) і 
специфічних (встановлення чітких цілей і завдань; 
ув’язка цілей і винагороди, визначення критеріїв 
оцінки; гласність; створення умов, сприятливих для 
ефективної творчої роботи; єдність моральних і мате-
ріальних методів стимулювання; облік особистих 
якостей працівників; використання переважно пози-
тивних стимулів; наявність зворотного зв’язку).

Сучасні умови, включаючи надмірно низький 
рівень заробітної плати, нові, ширші можливості 
задоволення потреб в умовах ринку, вплинули на 
сукупність мотиваційних установок новаторів, зміс-
тивши акценти в бік економічних заохочень. Небез-
печним моментом цієї трансформації мотиваційної 
структури є те, що перенесення основної сили моти-
вації на матеріальну винагороду за інновацію має 
потенційний негативний вплив на внутрішню моти-
вацію, яка є рушійною силою всіх інновацій. Сти-
мулювання інноваційного бізнесу і перехід до еконо-

міки знань можливий двома шляхами: розширенням 
ринкових свобод і розширенням підтримки держави. 
Принципове значення для формування системи 
мотивації на підприємстві мають наступні елементи: 
прийнята концепція мотивації учасників, вироблена 
система винагород, конкретні форми стимулювання 
праці та оцінки його результатів, а також моніто-
ринг системи мотивації та розробка мотиваційних 
програм.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити такі висновки. Кожна 
організація має якісь особливості, які можуть одну 
і ту ж інноваційну ідею зробити або можливою для 
реалізації, причому з великим комерційним успіхом, 
або абсолютно не можливою. Для успішної іннова-
ційної діяльності потрібна наявність такої сильної 
сторони організації, як сприйнятливість її праців-
ників до нововведень. Підходи до управління персо-
налом в інноваційній діяльності зазнають значних 
змін в порівнянні з традиційним менеджментом, вже 
починаючи з етапу планування та відбору фахівців. 
При створенні нових виробництв і великих органі-
заційних змін прогнозування чисельності персоналу 
і його необхідних професійних якостей представ-
ляє складне завдання з багатьма факторами. Зрос-
тання інноваційної активності, яке визначається 
наявністю на ринку послуг, пов’язаних з підвищен-
ням кваліфікації персоналу в галузі інновацій, під-
готовки фахівців у галузі технологічного та науко-
вого менеджменту, які здатні поєднати, інтегрувати 
і вирішувати проблеми комплексно. У зв’язку з цим 
актуальним напрямом у розвитку української інно-
ваційної системи є організація підготовки кадрів за 
усіма напрямами, що забезпечує інноваційну діяль-
ність. Механізм формування персоналу інновацій-
ного підприємства являє собою систему елементів, 
що регулюють процес залучення трудових ресурсів у 
рамках певних принципів і методів, що дозволяють 
створити плідну роботу підприємства. Ефективний 
механізм формування персоналу інноваційного під-
приємства можливий лише при одночасному вдоско-
наленні системи мотивації персоналу.
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Постановка проблеми. Побудова економіки 
знань, якою характеризується сучасне суспільство, 
зумовило необхідність переходу високорозвинутих 
організацій від поняття чисельності працівників до 
якісного складу персоналу. Спираючись на інтелек-
туальний капітал як основний чинник конкурентоз-
датності, організації змушені шукати інноваційні 
шляхи підвищення загального рівня компетенцій 
всіх працівників. Особлива увага в цьому випадку 
повинна зосереджуватися на управлінні таланови-
тими, обдарованими, креативними та висококвалі-
фікованими працівниками, 20% яких, відповідно до 
принципу Парето, здатні забезпечити 80% бажаного 
результату. Але це можливо лише за умови ефек-
тивно побудованої системи управління такими пра-
цівниками. Таким чином, виклики суспільства та 
швидкозростаюча боротьба за позиції на ринку зумо-
вили появу такого напряму управління, як талант-
менеджмент.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поняття управління талантами або «талант-менедж-
мент» вперше був запропонований у 1997 р. компа-
нією McKinsey в контексті вивчення впливу тала-
новитих працівників на ефективність діяльності 
організації. Питанням управління талановитими 
працівниками займалися такі закордонні вчені, як 
П. Друкер, А. Робертсон, Д. Уоткінс, Е. Грем та ін. 
В українській науці предмет дослідження є досить 
новий і порівняно недосліджений. Можна виділити 
таких науковців, які звертають увагу на проблеми 
управління талантами в організації, як Н. Кузне-
цова [2], О. Продіус [5], В. Пікалов [4], Г. Захар-
чин [1]. Проте ціла низка ключових понять та 

положень талант-менеджменту залишається неви-
світленою, що зумовлює потребу ретельного аналізу 
стану та динаміки цього процесу в Україні. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Формулювання основних теоретичних 
положень та прикладних засад управління талан-
тами в організації, а також виділення особливостей 
українського середовища для ефективного впрова-
дження талант-менеджменту на вітчизняному ринку 
управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «талант-менеджмент» виникло порівняно 
нещодавно і потребує значних досліджень та уточ-
нень. Доцільно звернути увагу на основні тенден-
ції, якими характеризується розвиток управління 
талантами в умовах сьогодення. В першу чергу від-
бувається перегляд підходів до бюджетування пер-
соналу – від зниження витрат на персонал до ефек-
тивності вкладень в розвиток та залучення певних 
категорій працівників. Оскільки потреби в талантах 
щороку стають все глобальнішими та гострішими, 
компанії змушені акцентувати увагу на оптимізації 
вкладень саме в цих працівників – від їх пошуку та 
рекрутингу до втримання їх в організації протягом 
тривалого періоду часу. Часто великі компанії ведуть 
пошук перспективного працівника по всьому світу, 
прагнучи забезпечити йому якнайкращі умови для 
прийняття пропозиції про співпрацю. Другою тен-
денцією є заміна тренінгів та семінарів на систему 
комплексного розвитку працівників, де основна увага 
приділятиметься розвитку особистісних якостей та 
професійних компетенцій талантів. В цьому напрямі 
актуальними є побудова власних корпоративних уні-
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верситетів, співпраця з ВНЗ в контексті створення 
та впровадження інтегрованих навчальних програм з 
метою фокусування на безперервному навчанні пер-
соналу. Також дослідники талант-менеджменту виді-
ляють такі тенденції в сфері управління талантами, 
як: швидка зміна бізнес-циклів, що зумовлює необ-
хідність адаптивного та оперативного реагування на 
зміни; стратегічна інтеграція компаній, яка спрямо-
вана на об’єднання зусиль всіх підрозділів та ство-
рення синергетичного ефекту від спільної роботи на 
благо організації тощо. Як вже було зазначено, осно-
вним з акцентів управління талантами є їх залучення 
в загальну систему менеджменту. Відчуття прина-
лежності до реалізації основних стратегічних цілей 
може бути потужним мотиваційним фактором для 
підвищення лояльності талановитих та високо ком-
петентних працівників. В межах заходів щодо залу-
чення працівників можемо виділити: можливість 
самостійного кар’єрного планування, внесення про-
позицій щодо мотиваційних програм, формування 
робочого простору, участь у заходах щодо командо-
утворення і навіть залучення до побудови організа-
ційної культури та формулювання корпоративних 
цінностей та традицій. 

Ще однією тенденцією у сфері управління талан-
тами є зростання значення та впливу технологій, 
соціальних мереж, автоматизації управлінських 
процесів тощо. Також слід зауважити, що зроста-
ють вкладення компаній в аналітику, яка стосується 
управління персоналом в цілому і талантами зокрема 
(Talent Analytics), що дасть змогу керівникам та 
hr-ам організації управляти талантами, ґрунтуючись 
на реальних даних, а не на суб’єктивних судженнях 
та загальноприйнятих правилах. Ці дослідження 
проводяться як на загальнонаціональних так і на 
організаційних рівнях. Проте перш ніж детально 
розглянути деякі з цих досліджень, окреслимо сут-
ність самого поняття «талант» з метою кращого розу-
міння цієї категорії. В таблиці 1 подано трактування 

поняття «талант» у наукових працях. Таким чином, 
можемо зробити висновок, що талант – це поєднання 
особливих здібностей людини з умінням застосову-
вати їх в практичній діяльності, приносячи користь 
суспільству. 

Перш ніж говорити про вітчизняну практику 
управління талантами, необхідно визначити загаль-
ний рівень талантів у країні. Дослідження, прове-
дені у 2011 р. компанією Heidrick&Struggles, метою 
яких було встановлення глобального індексу талан-
тів у світі, показали, що Україна знаходиться на 
43-му місці серед 66-и країн світу з такими показ-
никами [7]:

- обов’язкова освіта на дуже хорошому рівні  
(5-е місце серед усіх досліджуваних країн). Цей 
показник включає тривалість освіти, % витрат на 
освіту в структурі ВВП, рівень грамотності дорос-
лого населення, співвідношення кількості вчителів 
та учнів тощо;

- вища освіта (7-е місце), показник містить кіль-
кість ВНЗ, які входять в ТОП-500 світу, % витрат на 
вищу освіту на душу населення та ін.;

- якість робочої сили (48-е місце). Сюди входять: 
мовні знання, технічні навики, дослідники, техно-
логи та інші специфічні категорії. Такий низький 
рівень цього показника можна пояснити значним 
відтоком інтелектуального капіталу з України;

- сприятливість зовнішнього середовища  
(49-е місце): рівень обмежень трудового законодав-
ства, захист приватної власності, рівень та регулю-
вання заробітної плати. Доцільно зауважити, що цей 
показник напряму корелюється з попереднім;

- відкритість – низка показників, які характе-
ризують мобільність та відносну відкритість ринку 
праці (41-е місце), зокрема: тенденції до працевла-
штування іноземних громадян з метою покращення 
якості робочої сили в країні, відкритість торгівлі, 
середній рівень прямих закордонних інвестицій. 
Зазначимо, що ці показники відіграють вирішальну 

Таблиця 1
Трактування поняття «талант» у працях науковців

№ Визначення Джерело

1 Природний дар, дарування людини і здатність до чого-
небудь.

Даль В.И. Іллюстрированный толковый словарь рус-
ского языка / В.И. Даль. – М. : Эксмо, 2006. – 896 с.

2
Високе природне дарування, видатна здатність до якої-
небудь діяльності. Талант має потребу систематичного 
вправляння, щоб досягти досконалості. 

Иллюстрированный энциклопедический словарь  
Ф. Брокгауза и И. Эфрона. – Эксмо, 2006. – 900 с.

3

Вищий рівень здібностей людини до певної діяльності. 
Це поєднання здібностей, які дають людині змогу 
успішно, самостійно й оригінально виконати певну 
складну трудову діяльність.

Скрипченко О.В Загальна психологія / О.В. Скрип-
ченко. – Словник. 2007.

4 Створення нового у межах вже визначених ідей, напря-
мів, способів досліджень.

О.В. Винославська. Психологія : навч. посіб.  
О.В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. 

5

Поєднання високорозвинутих спеціальних здібностей, 
яке дає людині змогу створювати такі продукти діяль-
ності, що виділяються своєю новизною, досконалістю і 
мають високу суспільну значущість.

Маклаков О.Г. Загальна психологія : навч. посіб. / 
О.Г. Маклаков. – СПб. : Пітер, 2001. – 592 с.

6 Це можливість створювати принципово нове внаслідок 
оволодіння професійною культурою.

Українська психологічна термінологія : словник-довід-
ник / За ред. М.-Л.А. Чепи. – К., 2010.

7 Видатні природні здібності людини; хист, обдаровання. Словник української мови / Академічний тлумачний 
словник (1970–1980). – Т. 10. – 26 с.

8

«Природное дарование» и, хотя в принципе применимо к 
разного рода одаренности, но преимущественно употре-
бляется как характеристика лица, наделенного «мусичес-
кими» способностями

Рабинович Е.Г. Мерное бремя / Е.Г. Рабинович // 
Ноосфера та художня творчість. – М. : Наука, 2001. 
–150 с.

9
Є здатністю, властивою від народження. Але розкри-
вається поволі, після придбання певних навичок чи 
досвіду.

Дружинін В.М. Психологія та психодіагностика 
загальних здібностей / В.М. Дружинін. – СПб. : Пітер, 
2005. – 345 с.

10 Це здібності, помножені на старанність.
Матюшкин А.М. Концепція творчої одарённости / 
А.М. Матюшкин // Питання психології. – 2005. – 
№ 6. – С. 29.



70 Серія Економічні науки

Випуск 11. Частина 2. 2015

роль для потоку талантів у країні і також залежать 
від загальної відкритості до інших культур;

- схильність до залучення талантів (59-е місце), 
найважча для визначення та розрахунку область, 
зважаючи на культурні особливості та робочий клі-
мат країни до залучення талантів. Сюди входять такі 
показники, як рівень доходу на душу населення і 
динаміка зростання занятості.

Таким чином, можемо стверджувати, що ситуа-
ція із залученням та позитивним середовищем для 
продуктивності управління талантами в Україні є 
невтішною, і необхідно прикладати значних зусиль 
як на державному, так і на організаційних рівнях 
для вирішення цієї проблеми. Ті ж дослідження про-
гнозують зростання позиції України з 43-го на 42-е 
у 2015 р. Однак, зважаючи на політичну та еконо-
мічну ситуацію, можна з впевненістю сказати, що 
низка перелічених вище показників погіршиться і 
очікуваного зростання не відбудеться.

Інше дослідження, яке стосується визначення 
індексу конкурентоспроможності талантів, про-
водилось у 2013 та 2014 рр. групою Adecco, і його 
метою є визначення здатності країн конкурувати за 
таланти. Проаналізовано 90 економік світу, і осно-
вний фокус зроблено на зростанні значення талантів 
для розвитку економіки країни. Пропонується роз-
глядати залучення талантів у контексті національної 
конкурентоспроможності. Вхідні показники аналізу 
характеризують системи забезпечення (регуляторне 
середовище, ринкове середовище та бізнес-серед-
овище); привабливість, в тому числі внутрішню та 
зовнішню відкритість; зростання, яке включає фор-
мальну освіту, тривалість навчання, можливість роз-
витку та зростання; збереження (стиль життя і ста-
більність). Вихідні показники є наслідком впливу 
вхідних і формують дві основні групи: 

- компетенції середнього рівня, які характе-
ризуються трудовими та професійними навиками і 
можуть вимірюватися продуктивністю праці та спів-
відношенням між продуктивністю та оплатою праці; 

- компетенції високого рівня, так звані навики 
глобальних знань, які містять управлінські та про-
фесійні знання, а також схильність до інноваційної 
діяльності та прийняття раціональних управлін-
ських рішень.

Проведений аналіз показав падіння України з 
66-ї позиції у 2013 р. до 84-ї у 2014 р. У звіті зазна-
чено, що основні конкурентні позиції, такі як вели-
чина країни, рівень початкової та вищої освіти, 
зберігаються. Проте особливої уваги потребує еконо-
мічне зростання та розвиток, проблеми бюрократії та 
непрозорості системи влади, а також реформування 
банківської системи [6]. 

Вищезгадані дослідження доводять, що загаль-
ний стан можливості залучення та утримання талан-
тів в Україні є надзвичайно низький, що змушує 
вітчизняні організації активно шукати інноваційні 
та креативні методи роботи з талантами. Спираючись 
на ці дослідження, можемо сформулювати перелік 
основних факторів, які впливають на формування 
сприятливого для залучення та розвитку талантів 
клімату в країні:

- рівень життя;
- стан та якість початкової та вищої освіти;
- геополітична ситуація;
- прозорість взаємодії з органами влади;
- соціокультурний клімат;
- транснаціональна співпраця тощо.
Проте не менш важливими в цьому контексті є 

фактор національної ментальності, який формує 

основні моделі поведінки індивідуумів. Так, дуже 
часто, незважаючи на загальну негативну тенден-
цію всіх факторів, відбувається зворотна реак-
ція – завдяки сильній самомотивації та спрямова-
ному саморозвитку таланти формуються самостійно. 
Однак утримати держава їх не може, і виникають 
проблеми міграції інтелектуального капіталу. На 
загальному фоні зниження якості освіти в Україні 
є надзвичайно негативною тенденцією, пов’язаною з 
зниженням розвитку цілих галузей економіки [3]. За 
твердженнями науковців [1], ментальності українців 
відповідає модель управління персоналом, яка ґрун-
тується на групово-кооперативних цінностях, але 
водночас не применшує важливість індивідуалізму 
та ролі особистості, що дає змогу працівникам гар-
монійно працювати в команді. 

Як відомо, основними стадіями управління талан-
тами є [5]:

- ідентифікація та залучення талантів, при якому 
організація визначає основні компетентнісні харак-
теристики необхідних їй талановитих працівників, 
формує перелік основних джерел пошуку талантів, 
обирає найефективніші методи їх залучення тощо;

- розвиток талантів – безперервний процес під-
вищення знань, вмінь, навиків, професійних та осо-
бистісних якостей талановитих працівників, а також 
формування сприятливого внутрішнього середовища 
до їх саморозвитку;

- управління талантами, яке полягає в пошуку 
інноваційних та креативних форм і методів менедж-
менту для роботи з цією специфічною групою праців-
ників;

- відстеження та оцінка ефективності управ-
ління талантами, що полягає у формуванні основних 
якісних та кількісних показників ефективності, 
запровадження дієвих методів оцінювання талантів, 
контроль за балансом витрат та результатів, а також 
вклад талановитих працівників у досягнення загаль-
ної стратегії організації.

Науковці виділяють два підходи до управління 
талантами [4]: перший підхід не передбачає виді-
лення категорії талановитих працівників, а формує 
процес управління високоефективними та резуль-
тативними працівниками; другий підхід – роз-
глядає управління саме талановитими працівни-
ками з точки зору специфічних методів та способів 
управління. Але всі сходяться на одній думці, що 
управління талантами має носити індивідуальний 
характер, розглядаючи кожного працівника як 
особистість, враховуючи його потреби, прагнення, 
бачення та цінності.

Повертаючись до вітчизняних особливостей 
управління талантами, зазначимо, що організації, 
які функціонують в Україні, можна умовно поділити 
на дві групи: «пострадянські», де менеджмент при-
тримується традиційних стилів управління, запере-
чує важливість талановитих працівників, опирається 
змінам, не враховує вимоги ринку, не сприймає аргу-
менти щодо необхідності інвестування в людський 
капітал тощо; «інноваційні» – як правило, це компа-
нії з іноземним капіталом, де існує чітке розуміння 
необхідності формування та розвитку талановитих 
працівників як однієї з ключових складових досяг-
нення успіху організацією. Зрозуміло, що загальні 
світові тенденції, які стосуються управління талан-
тами, рано чи пізно співпадуть з діяльністю всіх 
організацій без винятку, тож чим швидше вітчизня-
ний менеджмент це зрозуміє і прийме, тим швидше 
відбудеться процес переходу української економіки 
на європейський рівень.
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Висновки з даного дослідження. З вищенаведе-

ного матеріалу можна зробити висновок, що процес 
управління талантами в Україні зіштовхується з пев-
ними перепонами, зважаючи на низку об’єктивних 
факторів та обставин. Проте розуміння вітчизня-
них організацій у необхідності пошуку, втримання, 
належної мотивації та розвитку талановитих пра-
цівників з кожним роком зростає, і можна з впев-
неністю стверджувати, що цей процес матиме пози-
тивну динаміку в українському бізнесі.
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ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена методологічним аспектам обліку витрат на персонал підприємства з урахуванням моделі корисності ре-
сурсу та теорії альтернативних витрат. Проведена порівняльна характеристика моделей обліку витрат на персонал: модель 
активів («витратна», хронологічна модель витрат) та моделі корисності. Визначено алгоритм прийняття рішення щодо альтерна-
тивних витрат на персонал підприємства. 

Ключові слова: облік витрат, витрати на персонал, альтернативні витрати, безповоротні витрати, аутсорсінг.

Гильорме Т.В., Степаненко Ю.В. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: УЧЁТНЫЙ АСПЕКТ
Статья посвящена методологическим аспектам учёта затрат на персонал предприятия с учётом модели полезности ресурса 

и теории альтернативных издержек. Проведена сравнительная характеристика моделей учёта затрат на персонал: модель акти-
вов («затратная», хронологическая модель затрат) и модель полезности. Определён алгоритм принятия решения относительно 
альтернативных затрат на персонал предприятия.

Ключевые слова: учет затрат, затраты на персонал, альтернативные затраты, невозвращаемые затраты, аутсорсинг.

Gil’orme T.V., Stepanenko Y.V. ENTERPRISE PERSONNEL COSTS: ACCOUNTING ASPECT
The article is devoted to the methodological aspects of enterprise staff costs accounting considering the model of resource utility and 

the theory of opportunity costs. A comparative analysis of personnel costs accounting models is conducted, including: assets model (’cost 
model’, chronological costs model) and utility models. The paper defines an algorithm for the decision-making with regard to opportunity 
costs for personnel of the enterprise. 

Keywords: cost accounting, personnel (staff) costs, opportunity costs, sunk costs, outsourcing. 

Постановка проблеми. Людина в суспільстві спо-
живання прагне споживати так, щоб, з одного боку, 
бути не гірше інших, а з іншої – не зливатися з 
натовпом. Індивідуальне споживання відображає 
не лише соціальні характеристики споживача (як 
демонстрація свого соціального статусу), але й осо-
бливості індивідуального способу життя. Всі ці осо-
бливості змінюють персонал підприємств, при цьому 
змінюються характеристики (властивості) самого 
персоналу, з’являються специфічні в залежності від 

економічної діяльності. Все це потребує зміни сві-
тогляду підприємства на персонал як особливий, 
пріоритетний ресурс – трансформації всієї системи 
управління ресурсами підприємства, його складових 
елементів (обліку, аналізу, плануванню, організації, 
контролю тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасних економічних школах представлено без-
ліч напрямків досліджень з проблематики методо-
логії витрат та інвестицій на персонал. Зокрема, 
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Т.В. Давидюк [1, с. 168] розроблено процесну 
модель управління витратами на персонал з ураху-
ванням фазами процесу інвестування у формування 
та відтворення, витрат на використання персоналу. 
Н.В. Починок [2, с. 74] пропонує використовувати 
методику відображення в обліку витрат на персонал 
за фазами процесу відтворення, що може бути під-
ґрунтям для поєднання інвестиційного та витратного 
підходів щодо відображення витрат на персонал. 
В.В. Тютлікова [3] розробила організаційно-методич-
ний підхід до обліку трудових ресурсів підприємства 
як облікової категорії. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Облік витрат на персонал полягає у фіксуванні витра-
чених коштів та ресурсів, визначенні динаміки в різні 
періоди. При цьому відсутні: зіставлення доходів та 
витрат, визначення ефекту від реалізації конкретних 
витрат на персонал інвестиційного характеру, ураху-
вання альтернативних витрат при визначенні очіку-
ваної майбутньої економічної вигоди, безповоротних 
витрат тощо. На основі викладеного можна сформу-
лювати мету дослідження, яка полягає в розробці 
організаційно-методичного підходу до обліку витрат 
на персонал підприємства в контексті моделі обліку 
витрат на персонал (моделі корисності).

Виклад основного матеріалу дослідження. Тради-
ційний облік розглядає тільки ресурси, які є влас-
ністю підприємства. У зв’язку з тим, що персонал, 
як особливий вид ресурсу, не може бути ні майном, 
ні об’єктом власності, представники традиційного 
обліку не розглядають його як об’єкт обліку – актив 
(ресурси, контрольований підприємством у результаті 
минулих подій, використання якого, як очікується, 
призведе до отримання економічних вигод у майбут-
ньому [4]). Але витрати на персонал ведуться система-
тично. Це обумовлено традиційним юридичним трак-
туванням бухгалтерського обліку, уявленням про те, 
що персонал потрібен в суспільному виробництві не 
сам по собі, а для виконання виробничих завдань на 
робочому місці, функціональних обов’язків. 

Отримання економічних вигод у майбутньому 
персоналу як ресурсу розглядається шляхом вимі-
рювання принесеної ними додаткової вартості, при 

цьому вони не можуть включатися в активи суб’єктів 
господарювання, оскільки їх можливо контролювати 
тільки на робочому місці. При цьому необхідно вра-
хувати особливості персоналу як об’єкта управління:

1. Особливий, пріоритетний вид ресурсу, якій у 
комбінації з іншими ресурсами підприємства (акти-
вами, інформацією, знаннями, підприємницькими 
здібностями та іншими ресурсами), їх якісного стану 
дозволяє такій адміністративній одиниці розробляти 
і застосовувати стратегії, що ведуть до підвищення 
раціональності і ефективності своєї діяльності.

2. Це сукупність найманих особистостей, які є 
носіями відповідних властивостей (природних, при-
дбаних та системних), що використовуються в тру-
довій діяльності та адаптуються в існуючих умовах 
на підприємстві в залежності від виду економічної 
діяльності. Тобто це здатність відповідати вимо-
гам робочого місця на підприємстві, функціональ-
ним обов’язкам згідно внутрішнього регламенту, що 
дозволяє максимально наблизитися до досягнення 
цілей підприємства.

3. Це носій інших особливих ресурсів підприєм-
ства: інформації, знань, підприємницьких здібнос-
тей – необхідно враховувати специфіку особистих 
цілей найманих штатних, тимчасових, зовнішніх 
сумісників працівників, працюючих власників під-
приємства.

4. Це відкрита система суспільних відношень – 
формується і змінюється під впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів. При цьому даній системі 
характерно: цілісність (трудовий колектив (єдине 
ціле) та підсистема окремих особистостей (персона-
лій)); ієрархічність побудови (взаємодія двох під-
систем: керуючої (роботодавець) та керованої (тру-
довий колектив та окремі особистості (персоналії)); 
структурізація (процес функціонування системи 
обумовлений не стільки властивостями її окремих 
елементів, скільки властивостями самої структури); 
множинність (для опису окремих елементів і сис-
теми взагалі можливо використати безліч кібер-
нетичних, економічних і математичних моделей) 
та системність (властивість об’єкта володіти всіма 
ознаками системи).

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика моделей обліку витрат на персоналу підприємства в США 

Особливості моделі обліку персоналу Переваги Недоліки

Модель активів («витратна»/хронологічна модель витрат)

Традиційна схема бухгалтерського обліку 
основного капіталу з урахуванням особли-
востей «людського капіталу»

Можливість визначення груп витрат 
на персонал на групи довгостроко-
вих інвестицій (капіталізація персо-
налу) та поточних витрат (витрати на 
використання персоналу), можливість 
оцінити нормативний строк амортиза-
ції витрачених коштів на персонал – 
період, коли необхідно додатково 
вкладати інвестиції

Вартість об’єктів інвестування 
може суттєво відрізнятись від 
його ринкової ціни, оскільки 
в практиці не існує прямого 
зв’язку між витратами і корис-
ністю від цього об’єкту

На рахунках обліковуються витрати на фор-
мування персоналу (довгострокові інвестиції, 
поточні витрати)

Нормативний строк амортизації персоналу

Модель корисності

Оцінка економічних наслідків зміни тру-
дової поведінки персоналу (ефект кадрових 
інвестицій)

Встановлення реального зв’язку між 
величиною інвестованого капіталу і 
доходом від його використання

Не прив’язаний до бухгалтер-
ського обліку, балансу, іншої 
облікової інформації

Прогнозні розрахунки очікуваних від реа-
лізації інвестиційних проектів доходів, їх 
зіставленні з необхідними витратами на 
здійснення інвестицій

Зв’язок з бухгалтерськими характе-
ристиками доходу (бухгалтерським 
прибутком)

Показники не враховують зміни 
цінності грошей у часі

Визначення показників: строк окупності 
інвестицій (період, протягом якого почат-
кові інвестиції будуть повернені інвесторові 
у виглядів доходів від реалізації проекту); 
норма доходності інвестицій (співвідношення 
середньорічної суми прибутку від реалізації 
проекту до величини інвестицій)

Простота розрахунку, наочність, 
доступність інформації для його обчис-
лення, пристосованість для здійснення 
порівняльного аналізу альтернативних 
проектів

Складено авторами на підставі [1]



73ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Облік як основу інформаційного забезпечення 

управління підприємства необхідно реформувати 
з декількох причин: по-перше, він сконцентрова-
ний на збережені майна (об’єктами виступає тільки 
власність – ресурси, контрольовані підприємством), 
по-друге, зосереджений на минулому (у резуль-
таті минулих подій). При цьому при формуванні 
витрат на персонал (зменшення економічних вигод у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
які призводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілення власниками) [4]) майже не 
розглядається характеристика активу, «як очіку-
ється, призведе до отримання економічних вигод у 
майбутньому» [4], це у методологічному аспекті є 
економічною сутністю особливого ресурсу підприєм-
ства – персоналу. 

Альфред Маршал [5] запропонував наукову пара-
дигму, що при визначенні вартості, яка створюється 
підприємством в будь-який момент часу, необхідно 
враховувати не тільки витрати, зафіксовані в бух-
галтерських документах, а й альтернативні витрати 
залучення капіталу. Через загострення боротьби за 
інвестора у період кризових явищ в українському 
суспільстві компанії змушені переглядати прин-
ципи своєї діяльності у сторону інтересів інвестора 
та власника. 

У методології обліку розглядається аналіз саме 
бухгалтерського прибутку. Проте навіть у тих ком-
паній, що прагнуть застосовувати особливості роз-
рахунку економічного прибутку, врахування аль-
тернативних витрат (у тому числі альтернативних 
витрат на персонал), виникають проблеми адапта-
ції економічного прибутку до стандартів бухгалтер-
ського та податкового обліків [10]. У теперішній час 
розрахунки економічного прибутку здійснюються 
за міжнародними стандартами обліку та звітності 
IAS, а також американськими стандартами GAAP. 
Вони повністю сумісні між собою, засновані на одна-
кових принципах ведення обліку та бухгалтерської 
звітності, причому за низкою 
питань GAAP містить більш 
детальну методику. 

Вимоги IAS спрямовані на 
гармонізацію законодавства 
існуючої системи стандар-
тів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Вважа-
ється, що його застосування 
корисне для характеристики 
результатів діяльності підпри-
ємства в більш реалістичній 
формі. Натомість GAAP спира-
ється на більшу кількість роз-
робок, тому в американських 
компаніях спостерігається 
тенденція більш чіткого регу-
лювання всіх операцій та мен-
шої гнучкості кожної окремо 
взятої компанії. Слід зазна-
чити, що певна кількість під-
приємств світу користується 
американськими стандартами 
GAAP саме з метою виходу на 
ринок США [10].

Незважаючи на те що на 
протязі понад 18 років в Укра-
їни відбувався процес гармоні-
зації національного обліку до 
стратегії застосування МСФЗ, 

на сьогодні методологія вітчизняного обліку щодо 
такого об’єкта специфічного активу, як персонал, 
залишається ортодоксальною.

Облік як підсистема управління ресурсами госпо-
дарюючого суб’єкта повинен пройти процес рефор-
мування всіх трьох складових етапів облікової 
політики: методологічного, технічного та організа-
ційного. Послідовність визначення дій зміни викону-
ється у такій послідовності: управлінська задача та її 
управлінське рішення; перелік даних, які необхідні 
для її вирішення, а також система їх збирання та 
правила документообігу; результати, які планується 
досягти, та призначаються відповідальні за досяг-
нення результатів.

Міжнародні (МСФО) та національні стандарти 
бухгалтерського обліку (П(С)БО) передбачають 
загальний підхід до обліку персоналу як до обліку 
витрат. В МСФО 19 «Виплати працівникам» [6] та 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [7] зазначено, що 
витрати, пов’язані з використанням ресурсів, поді-
ляються на: поточні виплати працівникам; виплати 
при звільненні; виплати по закінченню трудової 
діяльності; інші виплати працівникам.

Витрати, які бухгалтери не звикли враховувати, 
розраховуючи фінансовий результат, бувають двох 
видів, які повністю різняться між собою: альтер-
нативні та безповоротні. Не існує класифікації цих 
витрат, їх трактування в кожній конкретній ситуації 
залежить від спеціаліста, що розраховує економіч-
ний прибуток.

В американській практиці існують два принципо-
вих підходи до обліку витрат на персонал підприєм-
ства: модель активів («витратна») та модель корис-
ності (табл. 1). 

Ще в 1817 р. Давид Рікардо був близьким до роз-
робки концепції альтернативних витрат у такому ж 
вигляді, проте його принцип мав назву «порівняних 
переваг» [8, с. 340]. Рікардо вважав, що саме через 
порівняні переваги виражається ефективність того 
чи іншого явища [8, с. 360].

 

ЧИ Є НА ДАНИЙ ЧАС В РОЗПОРЯДЖЕННІ ПІДПРИЄМСТВА 
ПЕРСОНАЛ, НЕОБІХДНИЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, 

РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ? 

ВИТРАТИ – ціна найма 
персоналу 

Чи використовується персонал у виробництві іншої 
продукції, реалізації товарів, надання послуг та 

здійснення робіт? 

ВИТРАТИ – ціна аутсорсінгу 
персоналу 

Чи є зовнішнє джерело «постачання» 
персоналу? 

ВИТРАТИ – ціна послуг підрядчиків 
ВИТРАТИ – втрата доходу за рахунок 
втраченої можливості використання 

персоналу в іншому напряму діяльності 

ТАК 

ТАК 

ТАК 

НІ 

НІ 

НІ 

Рис. 1. Алгоритм прийняття рішення  
щодо альтернативних витрат на персонал підприємства
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 Концепція альтернативних витрат була розро-
блена в ХІХ ст. Фрідріхом фон Візером, який створив 
принцип «імпутації» [9, с. 1610], тобто присвоєння 
ціни та корисності одного товару іншому за умови, 
що ці товари економічно пов’язані. 

Альтернативні витрати – це економічний термін, 
який визначає втрачений зиск в результаті альтер-
нативного використання певного ресурсу [10]. При 
цьому величина втраченого зиску визначається як 
найбільше значення із усіх можливих альтернатив.

Така методика може застосовуватися на підпри-
ємстві, коли треба побудувати логічний ланцюжок з 
усіма факторами, які можуть формувати витрати на 
персонал. 

Поряд із альтернативними витратами існу-
ють також безповоротні (повернути неможливо чи 
попередити в короткостроковому періоді) та від-
воротні (можливо або анулювати, або не здійсню-
вати). При цьому витрати на персонал – це без-
поворотні витрати, підприємство повинно нести 
обов’язково, звісно, коли мова не йде про відмову 
від виробництва.

Так, на підставі врахування в обліку альтерна-
тивних витрат на персонал суб’єкт господарювання 
зможе економічно обґрунтовано приймати управ-
лінське рішення щодо формування та використання 
персоналу (приймати в штат, наймати зовнішніх 
сумісників, використовувати послуги підрядчиків, 
надати власний персонал в аутсорсінг). Алгоритм 
прийняття рішення щодо альтернативних витрат на 
персонал представлено на рис. 1.

Висновки з даного дослідження. Організаційно-
методичний підхід до обліку витрат на персонал як 
особливого ресурсу підприємства передбачає рефор-
мування методології обліку, особливо бухгалтер-
ського, наблизити його до міжнародних стандартів 
та принципів, врахування досвіду передових країн 
з ринковою економікою, зокрема США, при фор-
муванні моделі обліку персоналу, при оцінці ефек-
тивності формування, використання і відтворення 

персоналу підприємства. Перспективою подальших 
розробок є дослідження обліку витрат на персонал 
підприємства в залежності від життєвих циклів пер-
соналу та підприємства, фази формування, відтво-
рення, використання персоналу тощо. 
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РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

В статье изложены результаты исследований авторов, которые касаются некоторых аспектов методологии маркетингово-
го анализа рыночной деятельности предприятия инфокоммуникаций. Отмечены особенности рынков инфокоммуникационных 
услуг, проведено уточнение сущности и предмета маркетингового анализа, понятия «маркетинговый анализ», построена модель 
процесса маркетингового анализа и исследован процесс анализа.
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

У статті викладені результати досліджень авторів, які стосуються деяких аспектів методології маркетингового аналізу рин-
кової діяльності підприємства інфокомунікацій. Відзначено особливості ринків інфокомунікаційних послуг, проведено уточнення 
суті і предмета маркетингового аналізу, поняття «маркетинговий аналіз», побудована модель процесу маркетингового аналізу і 
досліджений процес аналізу.

Ключові слова: взаємодія попиту і пропозиції, інфокомунікаційна послуга, маркетинговий аналіз, модель, підприємство 
інфокомунікацій, споживач, ринкова діяльність.

Tolkachova G.V., Golubev A.K., Pyraliev E., Mustafa R. MODEL OF PROCESS OF MARKETING ANALYSIS OF MARKET 
ACTIVITY OF ENTERPRISE OF INFOCOMMUNICATION

In the article the expounded results of researches of authors, that touch some aspects of methodology of marketing analysis of 
market activity of enterprise of infocommunication. Marked features of markets of infocommunication services, clarification is conducted 
essence and article of marketing analysis, concept «marketing analysis», built model of process of marketing analysis and investigational 
process of analysis.

Keywords: consumer, cooperation of demand and supply, enterprise of infocommunication, of infocommunication service, marketing 
analysis, model, market activity.

Постановка проблемы. Одной из характерных 
черт современной экономики является приори-
тетное развитие рынков инфокоммуникационных 
услуг. Быстрое развитие этих рынков базируется, 
как отмечено в [1], на масштабных преобразованиях 
всей системы рыночной экономики под воздействием 
использования предприятиями возможностей сети 
Интернет и конвергенции информационных и ком-
муникационных технологий, следствием которой 
стало возникновение новых инфокоммуникационных 
услуг, спрос на которые длительное время остается 
стабильно высоким. Данные рынки имеют прогрес-
сивную сетевую структуру, существенно отличную 
от традиционных рынков. В этих условиях, как 
показывает практика, изменяются методы и при-
емы рыночной деятельности предприятия. Основные 
усилия предприятия направляют на изучение целе-
вых потребителей. Маркетинг как рыночный под-
ход к управлению деятельности предприятий стано-
вится в этих условиях потенциально эффективным. 
Достоинством маркетинга как науки является раз-
работка собственного инструмента анализа конкрет-

ной рыночной ситуации и адекватности реагирова-
ния маркетинга предприятия на данную ситуацию. 
Такой метод анализа получил название «маркетин-
говый анализ» [2].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблема использования инструментов современного 
маркетинга для исследования рыночной деятельности 
предприятий инфокоммуникаций еще изучена мало. 
Можно выделить монографию [3], авторы которой 
исследуют современные виды маркетинговой деятель-
ности предприятий инфокоммуникаций, и книгу [4], 
в которой рассмотрены основы теории маркетинга в 
отрасли инфокоммуникаций, показана роль марке-
тинга в управлении инфокоммуникационной компа-
нией. При подготовке данной статьи авторы также 
изучили работы Ф. Котлера [5; 6], учебник украин-
ских авторов [7] и монографию [8]. Однако проблемы 
методологии маркетингового анализа рыночной дея-
тельности предприятий инфокоммуникаций в этих 
работах исследованы недостаточно.

Постановка задачи. Авторами предлагается новый 
подход к методологии маркетингового анализа, кото-
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рый базируется на составлении модели маркетинго-
вого анализа рыночной деятельности предприятия, 
построенной с учетом особенностей современных 
рынков инфокоммуникационных услуг, в которой 
отмечены значение и место маркетингового анализа 
в общем процессе маркетинговой и рыночной дея-
тельности предприятия.

Формулирование целей статьи. В рамках реше-
ния выбранной задачи целью статьи является изло-
жение результатов исследований авторов, которые 
касаются отдельных аспектов методологии марке-
тингового анализа деятельности предприятия инфо-
коммуникаций в условиях современного рынка, в 
частности:

- изучение особенностей рынков инфокоммуника-
ционных услуг;

- анализ сущности и предмета маркетингового ана-
лиза, уточнение понятия «маркетинговый анализ»;

- построение модели процесса маркетингового 
анализа и исследование роли и места данного ана-
лиза в общем процессе маркетинговой деятельности.

Изложение основного материала исследования. 
Особенности рынков инфокоммуникационных услуг. 
Рынки инфокоммуникационных услуг, как показали 
исследования авторов, опубликованные в выпуске 7 
журнала «Науковий вісник Херсонського держав-
ного університету», имеют несколько существенных 
особенностей по сравнению с большинством других 
рынков [1]:

– потребителями инфокоммуникационных услуг 
являются все посетители Интернета, все органи-
зации, организации, государство, культура, обра-
зование, армия, все население, что обеспечивает 
массовый характер потребностей в инфокоммуника-
ционных услугах, устойчиво растущий рыночный 
спрос на них, повышенные требования к качеству и 
формам предоставления данных услуг;

– персонализированная ориентация предприятия 
на потребителя, привлечение потребителя к форми-
рованию услуги на всех этапах ее производства, рас-
пределения и потребления;

– обеспечение равноправного доступа к услугам 
для любого пользователя, альтернативность произво-
дителя (возможность выбора поставщика услуг);

– отсутствие ограничений для потребителя по вре-
мени и пространству, по формулированию требова-
ний к услугам и формам их предоставления.

Данные рынки являются быстро развивающи-
мися рынками вследствие роста возможностей 
использования в экономике сети Интернет для мно-
гих потребителей, интенсивного совершенствования 
информационных, коммуникационных технологий 
и их конвергенции. Рынки инфокоммуникационных 
услуг имеют структуру, которая наиболее адаптивна 
для эффективного взаимодействия производителей, 
посредников и потребителей. Рынки характеризу-
ются стойко растущим спросом на инфокоммуника-
ционные услуги [1]. 

Данные особенности необходимо учитывать при раз-
работке методологии маркетингового анализа рыноч-
ной деятельности предприятий инфокоммуникаций.

Сущность и предмет маркетингового анализа, 
уточнение понятия. Маркетинговый анализ является 
одним из наиболее сложных видов маркетинговой 
деятельности. Содержание, формы и методология 
анализа зависят от особенностей и структуры пред-
приятия, внешних и внутренних условий и могут 
существенно различаться. Результаты маркетинго-
вого анализа позволяют производителю разработать 
действенную маркетинговую стратегию, реализовав 

которую предприятие сможет улучшить свое поло-
жение на рынке, укрепить связи с потребителями 
и достичь определенных целей: увеличить доход, 
обеспечить рост объема сбыта. В конечном счете 
это поможет не только выжить в условиях рынка, 
но и обеспечить стабильную работу в дальнейшем. 
В отличие от других видов анализа (экономический, 
финансовый), маркетинговый анализ проводится не 
по окончании какого-нибудь календарного периода, 
а в зависимости от ситуации. Поэтому его также 
называют ситуационным анализом или маркетинго-
вым ситуационным анализом [2].

Существует два подхода к определению понятия 
«маркетинговый анализ», которые несколько раз-
нятся содержанием анализа.

Первый поход рассматривает данное понятие в 
широком смысле, понятие «маркетинговый анализ» 
имеет расширенное содержание. Авторы [2] следую-
щим образом излагают сущность и содержание дан-
ного понятия.

«Одним из исключительно действенных методов 
самоанализа и самоконтроля за результатами хозяй-
ственной деятельности предприятия и управления 
маркетинговой деятельностью является ситуацион-
ный анализ. Его цель — показать высшему руко-
водству и руководителям отдельных подразделений 
своеобразный «срез» того положения, в котором на 
момент проведения анализа находится предприятие. 
Хорошо проведенный ситуационный анализ позво-
ляет руководству даже процветающего предпри-
ятия избавиться от иллюзий и трезво взглянуть на 
истинное положение вещей на предприятии, наме-
тить новые, наиболее перспективные направления 
развития основной хозяйственной деятельности, в 
том числе составить перспективный бизнес-план. 
Маркетинговый (ситуационный) анализ, охватывая 
в комплексе всю производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия, в конечном итоге дол-
жен привести к выдвижению новых идей и целей, 
выработке и оценке способов их достижения, соот-
ветствующих стратегических направлений разви-
тия и. принятию решений руководства по их реали-
зации. Подобный анализ может быть осуществлен 
только в том случае, когда его проведением руково-
дит генеральный директор (директор) предприятия 
или акционерного общества… Ситуационный анализ 
является одним из источников разработки прогнозов 
предприятия, бизнес-плана и других разделов пер-
спективных планов. В международной практике при-
нято проводить ситуационный анализ один-два раза 
в год не только в целях управления маркетинговой 
деятельностью, но и контроля» [2, с. 58].

Авторы [9] рассматривают маркетинговый ана-
лиз как определенную область знаний и сведений, 
способных успешно разрешить многие проблемы 
предприятия в современных экономических усло-
виях [9, c. 4].

Авторы [10] понимают маркетинговый анализ как 
систему комплексного исследования организации 
производства и сбыта продукции, работ, услуг, ори-
ентированную на удовлетворение потребностей кон-
кретных потребителей, с целью получения прибыли 
на основе использования различных аналитических 
приёмов, методов, инструментальных средств. 

При втором подходе содержание данного понятия 
рассматривается в узком смысле, инструменты мар-
кетингового анализа применяются только для обра-
ботки результатов маркетинговых исследований. 

Автор [11] отмечает, что маркетинговый анализ 
является составной частью системы маркетинговых 
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исследований и представляет собой оценку, объяс-
нение, моделирование, прогноз процессов, явлений 
товарного рынка и собственной инновационной и 
торгово-сбытовой деятельности фирмы с помощью 
сбора, регистрации, обработки и анализа данных 
по вопросам, относящимся к рынку товаров, работ, 
услуг, а также статистических, эконометрических и 
других методов исследования для принятия эффек-
тивных маркетинговых решений. 

Авторы статьи полагают, что маркетинговый ана-
лиз, в соответствии со своим названием (маркет – 
рынок), предназначен для оценки ситуационного состо-
яния рыночной деятельности предприятия. Поэтому 
маркетинговый анализ должен включать все элементы, 
которые (в данный момент) влияют на результаты 
деятельности предприятия на рынке: анализ рынка; 
анализ товаров (соответствия производимых предпри-
ятием товаров требованиям рынка); изучение потреби-
телей; анализ конкурентов; оценка взаимодействия с 
партнерами; анализ экономической деятельности пред-
приятия, анализ маркетинговой деятельности. Наибо-
лее ответственными этапами маркетингового анализа 
являются анализ рынка и изучение потребителей.

Модель процесса маркетингового анализа. Выше-
приведенные положения положены в основу состав-
ления модели процесса маркетингового анализа, 
представленной на рисунке 1. Под моделью в дан-
ном случае понимается упрощенное (в определенном 
смысле) отображение (имитация) реального процесса 
анализа в виде схемы.

Рынки инфокоммуникационных услуг характе-
ризуются интерактивным взаимодействием пред-
приятий инфокоммуникаций и его потребителей, 
что определяет высокую динамику процессов взаи-
модействия спроса и предложения и делает возмож-
ным практически полный отказ от постоянной цены 
и непрерывная корректировка цены в процессе про-
дажи услуг. При этом цена меняется не только в 
сторону понижения, но и, при наличии устойчивого 
спроса, в сторону повышения.

Маркетеры, отслеживая с помо-
щью маркетинговых исследований 
рыночную ситуацию по изменению 
баланса спроса и предложения, 
могут оценить необходимость мар-
кетингового ситуационного анализа 
с целью выяснения возникновения 
причин ухудшения положения пред-
приятия на рынке (резкое сниже-
ние спроса, уменьшение прибыли) 
и предложить решение по поводу 
необходимости его проведения.

Маркетинговый анализ и марке-
тинговые исследования проводятся 
синхронно в объеме, который зависит 
от сущности изменения ситуации.

В общем случае проводится: ана-
лиз рынка (как изменилась ситуа-
ция); изучение потребителей (какие 
новые требования и пожелания воз-
никли у потребителей, как изменился 
состав целевых потребителей); анализ 
конкурентов (какие новые качества 
услуг появились у конкурентов, в чем 
их отличие, какие новые конкуренты 
появились на рынке); оценка взаимо-
действия с партнерами (какие новые 
условия выдвигают партнеры, как 
изменились их возможности); анализ 
экономической деятельности (резуль-

тативности производственной деятельности, возможно-
стей иных видов деятельности); анализ маркетинговой 
деятельности (эффективность рекламы, системы сти-
мулирования сбыта).

Результаты маркетингового анализа позволяют 
выполнить маркетинговый синтез по поиску вари-
антов улучшения ситуации и нейтрализации угроз, 
разработать новые маркетинговые стратегии, опре-
делить методы, методики и приемы реализации 
выбранных стратегий. Реализуя новые стратегии 
экономической деятельности предприятия, выраба-
тываются конкурентоспособные продукты (в данном 
случае инфокоммуникационные услуги), которые 
предлагаются рынку, одновременно разрабатывается 
и реализуется новая рыночная стратегия.

Маркетинговые исследования оценивают соответ-
ствие предложения спросу, что позволяет оценить 
эффективность принятых решений по изменению 
рыночной ситуации.

В дальнейшем процесс анализа действий предпри-
ятия (согласно данной модели) может повториться.

Особенностью и достоинством данной модели 
является непрерывное интерактивное взаимодей-
ствие предприятия и его целевых потребителей на 
всех этапах проведения маркетингового анализа и 
в процессе реализации принятых решений, как это 
показано на схеме рисунка 1.

Выводы:
1. Отмечено возросшее значение для предприятий 

инфокоммуникаций эффективной маркетинговой 
деятельности и целесообразность совершенствования 
инструмента оценки результативности рыночной 
деятельности – маркетингового анализа. 

2. Уточнено содержание маркетингового анализа. 
Маркетинговый анализ является одним из наиболее 
сложных видов маркетинговой деятельности, потому 
что направлен на исследование противоречивого 
социально-экономического объекта – рынка. Мето-
дология анализа зависит от структуры предприятия,  
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Рис. 1. Модель процесса маркетингового анализа
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внешних и внутренних условий его деятельности,  
а также от сложности реальной ситуации. Проана-
лизировав внешние и внутренние условия рынка, 
товар, потребителей, конкурентов и др., производи-
тель сможет повысить конкурентоспособность продук-
ции предприятия, улучшить связи с потребителями и 
достичь определенных целей: увеличить доход, рост 
объема сбыта и, соответственно, производства.

3. Построена и обоснована модель процесса марке-
тингового анализа рыночной деятельности предпри-
ятий инфокоммуникаций. Отличительной особенно-
стью модели и ее достоинством является активное 
привлечение потребителя к взаимовыгодному взаи-
модействию по повышению эффективности работы 
предприятия, что особенно актуально для предпри-
ятий инфокоммуникаций, которые могут организо-
вать интерактивный контакт с клиентами практиче-
ски на всех этапах своей деятельности.

Основными направлениями дальнейших исследо-
ваний данной проблемы могут быть: изучение мето-
дов и приемов организации эффективного взаимовы-
годного взаимодействия предприятия с его целевыми 
потребителями для обеспечения результативности 
рыночной деятельности предприятия и совершен-
ствования методологии маркетингового анализа.
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ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ  
КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

У статті розглянуті теоретичні підходи до визначення змісту категорії «економічна безпека». Обгрунтовується доцільність 
вартісного підхіду до формування системи економічної безпеки на підприємстві. З позиції вартісного підходу визначено зміст та 
взаємозв’язок понять «ризик» та «загроза», пов’язаних із економічною безпекою підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, ризики, загрози, взаємозв’язок, підприємство.

Гордиенко Н.И., Гордиенко Т.В. СТОИМОСТНЫЙ ПОХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению содержания категории «экономическая безопасность». 
Обосновывается целесообразность стоимостного похода к формированию системы экономической безопасности на предпри-
ятии. С позиции стоимостного похода определено содержание понятий «риск» и «угроза», связанных с экономической безопас-
ностью предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, риски, угрозы, взаимосвязь, предприятие.

Gordiyenko N.I., Gordiyenko T.V. COST-BASED APPROACH TO DETERMINING THE CONTENT OF THE CATEGORY 
«COMPANY ECONOMIC SECURITY»

The article deals with theoretical approaches to defining the content category of «economic security». The expediency of the cost-
based approach to the formation of the economic security of the enterprise is described.The concept of «risk» and «threat» which is 
associated with economic security defined from the standpoint of cost-based approach..
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Постановка проблеми. У сучасних умовах систем-

ної перебудови економіки, ринкових перетворень від-
носин власності та розвитку корпоративного сектору 
в Україні, в умовах непередбаченості та динамічності 
економічних процесів набуває більшої актуальності 
необхідність вдосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки підприємств. 

Акціонерні товариства будівельної галузі зна-
ходяться під впливом чинників зовнішніх загроз: 
конкуренції, інфляції, нестабільності інвестицій-
ної ситуації та кредитної системи, нестабільності 
зовнішніх зв’язків. Їхня діяльність характеризу-
ється недостатністю власних джерел фінансування, 
мінливістю внутрішніх факторів розвитку та іншими 
ризиками, у результаті чого вони можуть опинитися 
у небезпечній ситуації, виходом з якої має стати роз-
робка адекватних систем забезпечення економічної 
безпеки на підприємстві. В свою чергу, категорія 
«економічна безпека», яку найчастіше пов’язують з 
захищеністю підприємства від зовнішніх і внутріш-
ніх загроз, ризиків і непередбачених обставин, які 
негативно впливають на його діяльність, вимагає 
уточнення змісту та взаємозв’язку цих понять.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучас-
ній економічній літературі останнім часом велика 
увага приділяється дослідженню теоретичних під-
ходів до визначення економічних категорій «еконо-
мічна безпека», «ризики» й «загрози». Вагомий вклад 
у розробку цього наукового напрямку внесли вітчиз-
няні і зарубіжні вчені О.М. Бандурка [1], Я.В. Белін-
ська [2], І.А. Бланк [3], В.В. Вітлінський [4], 
К.С. Горячева [5], Л.І. Донець [6,7], А.А. Драга [8], 
С.П. Дубецька [9], М.М. Єрмошенко [10], О.А. Єпі-
фанова [11], В. Забродський [12], Д.В. Зерка-
лов [13], Є.П. Картузов [14], А.В. Кирієнко [15], 
Л.А. Костирко [16], Г.С. Лень [17], В.А. Ліпкан [18], 
О.О. Мельник [19], Е.А. Олейников [20], В.П. Поно-
марьов [21], В.В. Шликов [22], В.І. Ярочкін [23] та 
ін. Однак, незважаючи на вагомий науковий доро-
бок у сфері економічної безпеки суб’єктів господарю-
вання, на сьогодні немає узгодженої думки стосовно 
змісту понять «економічна безпека» та економічних 
категорій «загроза» і «ризик» як елементів системи 
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження змісту поняття «економічна 
безпека» та взаємозалежності економічних категорій 
«ризик» і «загроза» з позиції вартісного підходу до 
формування системи забезпечення економічна без-
пеки на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
теоретичних підходів до визначення категорії «еко-
номічна безпека» показує, що зарубіжні та вітчиз-
няні дослідники здебільшого пов’язують її з: метою 
та результатом діяльності, ефективністю викорис-
тання корпоративних ресурсів, захищеністю від 
загроз банкрутства або змінами структури капіталу 
підприємства.

Звичайно метою діяльності підприємства вважа-
ється досягнення позитивного фінансового результату, 
який кількісно виражається через показник прибутку. 
Ефективність використання корпоративних ресурсів 
проявляється через показники ефективності вико-
ристання необоротних, оборотних, фінансових акти-
вів і людського капіталу. Ступінь захищеності під-
приємства від банкрутства визначається через аналіз 
фінансових коефіцієнтів, які на протязі певного часу 
не відповідають нормативним, або гранично-припус-
тимим значенням та через оцінку задовільної струк-
тури балансу підприємства. Усі ці напрями пов’язані 

між собою і спрямовані на досягнення результатив-
ності діяльності підприємства. В кожному випадку 
під результативністю розуміється прибуткова діяль-
ність, яка досягається шляхом ефективного викорис-
тання корпоративних ресурсів і проявляється через 
задовільну структуру балансу і величину відповідних 
фінансових коефіцієнтів.

Результат діяльності підприємства проявляється 
по-різному, залежно від цілей, які ставлять перед 
собою зацікавлені суб’єкти виробничих та фінансо-
вих відносин. Так, для держави це повна і своєчасна 
сплата податків, задоволення потреб суспільства у 
продукції підприємства, забезпечення екологічних 
норм у виробництві та ін. Загальна мета діяльності 
підприємства охоплює забезпечення сталого та ста-
більного розвитку, оптимізацію бізнес-процесів, 
ефективне використання ресурсів. У свою чергу, 
очікуваннями акціонерів є підвищення вартості 
підприємства, зростання вартості акцій, рефінансу-
вання ресурсів на відтворення і розвиток виробни-
цтва, зростання виплат дивідендів. Для працівників 
підприємства цілями є підвищення рівня заробіт-
ної плати і премій, можливість професійного росту, 
покращення соціально-побутових умов і умов праці. 
З позиції кредиторів і покупців цілями фінансових 
відносин є стабільність обсягів виробництва, сталість 
діяльності, своєчасність розрахунків за реалізовану 
продукцію (роботи, товари, послуги) та отримані 
матеріальні цінності, своєчасність розрахунків за 
отримані позики. Інвестори вважають своїми цілями 
одержання прибутків від вкладених інвестицій та 
досягнення позитивного соціального ефекту, а стра-
хові компанії прагнуть до зниження ризиків вироб-
ництва і збуту та підвищення безпеки бізнесу.

Мета діяльності акціонерного товариства буді-
вельної галузі пов’язана з результатом, який необ-
хідно одержати для її досягнення. Загальна мета 
об’єднує суспільну мету, яка проявляється у необхід-
ності задовольнити потреби суспільства у будівельній 
продукції та мету для власників, яка спрямована на 
підвищення їхнього добробуту і досягається шляхом 
зростання вартості підприємства.

Вартість підприємства є результатом його діяль-
ності й ознакою підвищення добробуту власників 
та інших зацікавлених сторін. Різноманітність тео-
ретичних та методичних підходів і неоднозначність 
трактувань в економічній літературі сутності рин-
кової вартості підприємства у теоретичному, зако-
нодавчому і практичному аспектах є доказом склад-
ності цієї економічної категорії, до тлумачення якої 
слід підходити залежно від мети оцінки та сфери її 
застосування.

Отже, з позиції вартісного підходу під «еконо-
мічною безпекою» підприємства слід розуміти стан 
захищеності підприємства на всіх стадіях його функ-
ціонування від зовнішніх і внутрішніх загроз, що 
забезпечується шляхом підвищення результатив-
ності діяльності й зростання вартості підприємства. 
Об’єктом системи забезпечення економічної безпеки 
виступає зростання вартості підприємства в поточ-
ному і перспективному періодах. Безпосередньо 
об’єктами захисту є корпоративні ресурси, що вклю-
чають ресурс капіталу, персоналу, науково-технічної 
й технологічної інформації, машин та обладнання, 
використання передових технологічних розробок та 
наукових досліджень.

У якості комплексного критерію економічної без-
пеки, який виражає результативність діяльності 
акціонерного товариства будівельної галузі та при-
значається для діагностики тенденцій зміни вар-
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тості, запропоновано індикатор вартості, що розрахо-
вується на основі параметрів показника економічної 
доданої вартості (EVA) як співвідношення скорего-
ваного чистого прибутку після оподаткування до 
скорегованого інвестованого капіталу. Визначення 
індикатора вартості пропонується «наближеним спо-
собом розрахунку EVA» адаптованим до національ-
ної фінансової звітності.

Для забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства необхідною стає ідентифікація і класифіка-
ція загроз і ризиків втрати вартості підприємства в 
процесі його діяльності, що, в свою чергу, потребує 
визначення змісту і взаємозв’язку таких категорій, 
як «ризик» і «загроза».

Більшість авторів розглядає «ризик», як ймовір-
ність (небезпеку) втрати ресурсів в результаті діяль-
ності [24, с. 122; 25; 6, с. 52; 7, с. 7], невизначеність 
щодо можливих втрат [26, с. 24], одержання неспри-
ятливого результату діяльності (збитків) [3, с. 53], 
недоодержання доходів чи поява додаткових 
втрат [27, с. 12], появу несприятливих або небажа-
них наслідків діяльності [25].

Є і інші погляди. Наприклад, В.В. Вітлінський, 
Л.Л. Маханець [4, с. 155] розглядають «ризики» як 
характерні особливості сприйняття зацікавленими 
суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних 
невизначеності й конфліктності, властивих процесам 

цілепокладання, управління, прийняття рішень, оці-
нювання, що обтяжені можливими загрозами і неви-
користаними можливостями, а В. Ліпкан – як мож-
ливу небезпеку, невдачу дій, що використовуються, 
або самі дії, пов’язані із такою небезпекою [18, с. 90].

З точки зору ризикології поняття «ризик» 
більшість дослідників визначають як об’єктивно-
суб’єктивну категорію та пов’язують його з неви-
значеністю й конфліктністю у економічній діяль-
ності підприємства, розглядаючи, з одного боку, як 
загрозу появи майбутніх несприятливих наслідків, 
які неможливо точно спрогнозувати, тобто як ймовір-
ність виникнення непередбачених витрат ресурсів, 
зменшення доходів, втрати майна. А з другого, як 
суб’єктивну оцінку ймовірності настання обставин та 
необхідність вибору варіантів рішень, що породжу-
ють негативні наслідки від їх прийняття [26, с. 24].

Узагальнення поглядів і трактувань категорії 
«ризик» у економічній літературі дозволяє зробити 
висновок, що джерелом ризиків у системі забез-
печення економічної безпеки підприємства є про-
цеси, на які впливають економічні, політичні, інші 
зовнішні і внутрішні фактори, зумовлені відсут-
ністю достовірної прогнозної інформації та немож-
ливістю ідентифікації параметрів, що призводить 
до невизначеності наслідків прийняття варіантів 
рішень.

Таблиця 1 
Тлумачення поняття «загроза», пов’язане із економічною безпекою підприємства

Автор Зміст поняття «загроза» Джерело

О. Ареф’єва, 
Т. Кузенко

Потенційна і реальна дія, подія, процес або явище, що здатні порушити стійкість 
та розвиток підприємства, чи спричинити до припинення його діяльності [28, с. 26]

І. Бланк

Форма вираження суперечності у фінансовому середовищі функціонування 
підприємства, яка, відображаючи реальну чи потенційну можливість прояву 
деструктивного впливу різноманітних факторів чи умов на їх реалізацію у про-
цесі фінансового розвитку, приводить до прямого чи непрямого економічного 
збитку

[3, с. 53]

О. Бандурка, 
В. Духов, К. Петрова 

Можливість завдання шкоди суб’єктам господарюючої діяльності з боку окремих 
чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ [1, с. 10]

М. Єрмошенко Конкретна і безпосередня форма небезпеки чи сукупність негативних чинників 
чи умов [10, с. 23]

С. Дубецькой Потенційна чи реальна подія, процес чи явище, яке здатне порушити стійкість та 
розвиток чи призвести до припинення діяльності підприємства [9, с. 157]

Д. Зеркалов
Дія дестабілізуючих природних і/або суб’єктивних факторів, пов’язаних з недо-
бросовісною конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити 
потенційні або реальні втрати

[13, с. 272]

Є. Картузов Дія на можливості реалізації конкретних фінансових інтересів підприємства і 
забезпечення фінансової безпеки [14, с. 117]

І. Мігус, С. Лаптєв Елемент системи економічної безпеки, який вступає у суперечливі зв’язки з 
іншими елементами даної системи [29]

І. Мойсеєнко, 
О. Марченко

Потенційно можлива чи реальна дія зловмисників, здатна нанести моральну чи 
матеріальну шкоду [30, с. 18]

О. Мельник
Реальна можливість впливу дії навмисного чи ненавмисного характеру, що пору-
шує стійкість функціонування підприємства, наносить матеріальної та нематері-
альної шкоди, яка призводить до відхилень від стратегії

[19, с. 99]

П. Нікіфоров
Дія дестабілізуючих природних факторів і/або суб’єктивних, пов’язаних з недо-
бросовісною конкуренцією і порушенням законів і норм, що може спричинити 
потенційні або реальні втрати

[31, с. 92]

Є. Олейніков Найбільш конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукупність умов і фак-
торів, що створюють небезпеку інтересам різних суб’єктів [20, с. 10]

Н. Підлужна Конкретна небезпека, що створює певні перешкоди у виробничо-комерційній 
діяльності підприємства і здійсненні його економічних інтересів [32, с. 6]

О. Підхомний, 
Н. Микитюк, 

І. Вознюк

Потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що порушують стан 
захищеності суб’єкта підприємницької діяльності і здатні призвести до припи-
нення його діяльності або до фінансових та інших втрат

[33, с. 122]

Н. Реверчук Вид небезпеки: попередження, ризик, загроза [34, с. 29]

Ю. Соколов
Зміна в оточуючих і внутрішніх елементах середовища функціонування фінансо-
вої системи, які можуть призвести до такої зміни предмета безпеки, що пробле-
матичним буде збереження існування фінансової системи в незмінному вигляді

[35, с. 20]

В. Ярочкін Потенційно можлива чи реальна дія зловмисників, здатна нанести моральну чи 
матеріальну шкоду  [23, с. 18]
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Що стосується економічної категорії «загроза», то 

визначенню цього поняття присвячені дослідження, 
що узагальнені у таблиці 1, наведеній нижче.

Отже, з позиції вартісного підходу до забезпе-
чення економічної безпеки підприємства під «загро-
зою» будемо розуміти потенційні чи реальні події, 
процеси, умови здатні привести до зниження вар-
тості підприємства.

Що стосується розмежування та співвідношення 
категорій «загроза» і «ризик», то це питання важливе 
для діагностики економічної безпеки на підприємстві. 
Не можна погодитися з думкою К. Горячевої [5, с. 7–8], 
що ризик по відношенню до загрози є первинною кате-
горією. Виходячи з того, що загроза це певна дія, про-
цес, явище, що негативно впливають на діяльність під-
приємства, а «ризик» – ймовірність настання такої дії 
(загрози), то, на нашу думку, «загроза» є первинною 
категорією по відношенні до «ризику».

Треба також відрізняти поняття «фактор» і 
«загроза». Виходячи з тлумачення у економічному слов-
нику, фактор – один із основних ресурсів виробничої 
діяльності підприємства й економіки в цілому, рушійна 
сила економічних, виробничих процесів, яка впливає на 
результат виробничої економічної діяльності [36].

Висновки з даного дослідження. Акціонерні това-
риства будівельної галузі в сучасних кризових умовах 
зазнають впливу від суб’єктів економічних відносин, 
які можуть мати негативні наслідки, насамперед на 
результативність діяльності. 

Найважливішого значення для результативності 
діяльності набувають загрози економічної безпеки, 
оскільки всі втрати, що несе підприємство, у оста-
точному підсумку виражаються саме у втратах усіх 
видів ресурсів, що неминуче приведе до зниження 
вартості підприємства.

У загальному випадку про економічну безпеку 
акціонерного товариства може свідчити збереження 
тенденції зростання вартості підприємства, розра-
хунок якої запропоновано за допомогою індикатора 
економічної доданої вартості.

Виявлення і класифікація загроз економічної 
безпеки акціонерних товариств будівельної галузі у 
рамках системи забезпечення економічної безпеки 
підприємства дозволять розробити конкретні заходи 
що до їх усунення або мінімізації впливу на резуль-
тативність діяльності.
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Стаття присвячена аналізу та систематизації сучасних підходів щодо визначення споживчого досвіду та його ролі у збіль-
шенні задоволеності споживачів та їх лояльності до компанії. Наводяться приклади ефективного використання маркетингових 
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вання споживчого досвіду та його оцінки.
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Гронь А.В. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ КАК ОСНОВА ЛОЯЛЬНОСТИ
Статья посвящена анализу и систематизации современных подходов к определению потребительского опыта и его роли в 

повышении удовлетворенности потребителей и их лояльности компании. Приводятся примеры эффективного использования 
маркетинговых инструментов по формированию положительного потребительского опыта известными компаниями. Рассматри-
ваются основные методы формирования потребительского опыта и его оценки.
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Gron O.V. CUSTOMER EXPERIENCE AS LOYALTY BASE
This article provides analysis and systematization of modern approaches to determine customer experience and its role in increasing 

customer satisfaction and their loyalty to the company. Examples of effective use of marketing tools to create a positive customer 
experience by well-known companies are given. The main methods of forming the customer experience and its assessment are analysed.

Keywords: customer experience, loyalty, customer, point of contact, consumer behavior, customer relationships, experience 
management.

Постановка проблеми. На поведінку сучасних 
покупців впливає все більше непрогнозованих факто-
рів, що призводить до подальшого ускладнення збуту 
товарів та послуг в висококонкурентному середо-
вищі. Покупці вже не хочуть покладатися лише на 
інформацію отриману з джерел, які контролюються 
виробниками та продавцями, і миритися зі своєю 
пасивною роллю. Вони намагаються самостійно 
досліджувати товари, оцінювати, обирати та діли-
тися власним досвідом їх використання з іншими. 
Крім того, результати спостережень фахівців компа-
нії Ericsson за сучасними споживачами показують, 
що вони менш лояльні та терплячі, більш вимогливі 
та економні. Вони хотіли б отримувати товари та 
послуги, які забезпечують не тільки естетичне та 
емоційне задоволення, а були б одночасно ефектив-
ними та простими у використанні [1].

Прискорення розповсюдження інформації та 
знань у суспільстві, зростання інформаційного наван-
таження на покупців та незначні функціональні від-
мінності сучасних товарів породжують так званий 
«феномен комодитизації – сприйняття споживачами 
товарів різних виробників як однакових, навіть й 
тих, у яких існують реальні відмінності» [2]. Комо-
диті (от англ. commodity) – продукти з незначними 
відмінностями за якістю/функціональністю, але 
які можна відрізнити від аналогічних продуктів, в 
сприйнятті покупців стають такими, що не відріз-
няються, і вони можуть легко змінювати їх на ана-
логічні без будь-якої втрати для себе. На цьому фоні 
маркетингові комунікації компаній сприймаються 
як однакові й такі, що не несуть явної вигоди для 
споживачів. Таким чином, на перший план вихо-
дять такі категорії впливу на рішення споживачів, 
як емоції, пов’язані з процесом вибору та споживан-
ням, споживчий досвід та лояльність. Так, за резуль-
татами дослідження Right Now Technologies and 
Harris Interactive, проведеного у США, 82% клієнтів 

зупинять відносини з компанією через негативний 
досвід взаємодії з нею [3]. Дані компанії Terrasoft 
Consulting свідчать, що 85% клієнтів готові платити 
на 25% більше за гарний досвід, 95% клієнтів, отри-
мавши негативний досвід, намагалися попередити та 
відмовити інших від взаємодії з компанією [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
вітчизняних та зарубіжних джерел з даного питання 
дозволив визначити такі тенденції: досить повно в 
літературі розглянуто роль лояльності та задово-
леності споживачів у підвищенні конкурентоспро-
можності компанії на ринку, види лояльності та її 
складові. Теоретичні основи управління споживчою 
лояльністю та методи її оцінки представлені у работах 
такіх авторів, як Ф. Райхельд, А. Пессемир, Г. Хам-
моннд, К. Шарп, Д. Куннинхам, А. Хоукс, Диксон, 
Р. Гест, Ф. Даненберг, В. Якоби, А. Аакер. Питання 
реалізації концепції маркетингу відносин з клієн-
тами розглядаються зірубіжними та вітчизняними 
авторами: Ф. Котлером, Т. Амблером, Ж.-Ж. Лам-
беном, П. Темпоралом, С. Гаркавенко, Т. Примак, 
Л. Балабановою, С. Чернишевою. Проблемами фор-
мування споживчого досвіду займаються такі зару-
біжні фахівці, як Ш. Бернд, К. Деффі, Дж. Біан, 
Ш. Сміт; досить яскраво описуються результати 
використання методології управління споживчим 
досвідом на сайтах таких відомих консалтингових 
агентств, як Acctiva Consulting, Strativity Group, 
Accenture.

Свідченням актуальності даної теми є присвя-
чення проблемам формування споживчого досвіду 
світових та вітчизняних бізнес-форумів та конферен-
цій. Зокрема, у лютому 2015 року в Києві проходила 
практична бізнес-конференція Customer Experience 
Management, метою якої було обговорення і аналіз 
споживчого досвіду та практичних рекомендацій 
щодо його формування. Проблематика споживчого 
досвіду як основи вражень споживача розглядалася 
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та обговорювалася на 19-му Міжнародному колокві-
умі з маркетингу взаємовідносин. У програмі вось-
мого Українського форуму маркетинг-директорів, 
який проходив у Києві в квітні 2015 року, розгля-
далися приклади створення позитивного споживчого 
досвіду та актуальність управління споживчим досві-
дом у період кризи.

За даними консалтингової компанії Accuva, біль-
шість успішних компаній розуміє важливість управ-
ління досвідом споживачів та ставить лояльність клі-
єнтів на перші місця у бізнес-цілях компанії поряд з 
такими показниками, як дохід та прибуток [5].

Постановка завдання. На вітчизняному ринку 
існує певний досвід застосування елементів управ-
ління споживчим досвідом, наприклад, представни-
цтва та філіали західних компаній досить ефективно 
використовують ці підходи у своїй діяльності. Вод-
ночас варто відзначити, що в Україні питання фор-
мування споживчого досвіду, який є основою лояль-
ності споживачів та розвитку відносин з клієнтами, 
перебувають все ще на стадії розроблення і мають 
багато дискусійних аспектів. Метою статті є ана-
ліз та систематизація підходів, які розглядаються 
в сучасних наукових джерелах і використовуються 
фахівцями на практиці, до визначення споживчого 
досвіду, та його ролі в підвищенні задоволеності та 
лояльності споживачів; виявлення основних методів 
формування споживчого досвіду та його оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У зарубіжній та вітчизняній літературі не існує єди-
ного підходу до визначення споживчого досвіду, що 
пов’язано з багатоаспектністю даного питання.

Маркетологами досвід частіше за все розглядався 
у рамках досліджень поведінки споживачів, як один 
із факторів, що здійснює вплив на вибір товару/
послуги в процесі рішення про покупку. Першими, 
хто став розглядати поняття споживчого досвіду 
більш ретельно, були фахівці з сервісного обслуго-
вування. Вони визначають якість сервісу як одну 
із головних причин незадоволеності клієнтів під-
приємств сфери послуг, що призводить до зміни 
постачальника. Контролюючи якість досвіду, який 
отримує клієнт у процесі обслуговування, компа-
нії зможуть підвищити ефективність продажів та 
збільшити прихильність до марки. Але, як ствер-
джують фахівці консалтингової компанії Beyond 
Philosophy [6], «споживчий досвід – це не лише раці-
ональний досвід (час відповіді на телефонний дзві-
нок, час роботи, час та умови доставки). Більше ніж 
50 відсотків досвіду споживачів є підсвідомим. Спо-
живчий досвід відповідає не лише на питання «що», 
але й «як».

Багато уваги споживчому досвіду приділяється 
фахівцям з цифрових медіа, які розглядають можли-
вості формування споживчого досвіду за допомогою 
нових комунікаційних інструментів інформаційної 
середи. Споживчий досвід ототожнюється [7] з різ-
ними формами цифрового досвіду – взаємодії спожи-
вача та компанії на веб-сайті, форумі, в процесі різ-
них акцій у мережі. Але такий підхід дуже звужує 
поняття споживчого досвіду.

Найбільша кількість визначень споживчого 
досвіду пов’язана з розвитком CRM-систем (управ-
ління взаємовідносинами з клієнтами). Деякі фахівці 
навіть вважають систему управління досвідом спо-
живача частиною системи управляння взаємовідноси-
нами. У рамках цього підходу [8] увага акцентується 
на тому, що досвід споживача формується за результа-
тами його взаємодії з компанією/брендом у всіх мож-
ливих точках контакту. Управління взаємодією з клі-

єнтами в цих точках здійснюється із застосуванням 
інформаційних технологій (електронні бази даних та 
автоматизація формалізованих процесів, наприклад, 
прямих адресних розсилок інформації).

В деяких наукових джерелах споживчий досвід 
визначається як «думка, яка сформувалася за 
результатами власної взаємодії з компанією, обміну 
досвідом з друзями і знайомим, інформації з відкри-
тих джерел й т. п.» [9]. Але в останніх публікаціях 
все більше уваги акцентується на емоційній складо-
вій досвіду: «добуток вражень та емоцій, які отримує 
споживач в процесі взаємодії з товаром та послугою, 
а також постачальником товару та послуги [10].

Аналізуючи визначення фахівців з різних сфер 
діяльності, можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах споживчий досвід, який формується в сві-
домості споживача, та, є основою створення нової 
цінності, може бути визначений як «взаємодія між 
організацією та клієнтами; як поєднання фізичного 
середовища, уявлення і працездатності організації, 
почуттів та емоцій, які вона стимулює, які інту-
їтивно оцінюються споживачем і співвідносяться з 
очікуваннями у всіх точках контакту споживача і 
організації. Досвід поділяється на раціональний, під-
свідомий та емоційний, в залежності від спрямова-
ності певного бізнесу» [11].

На думку автора, визначення споживчого досвіду 
потребує більш детального підходу з точки зору 
брендингу, адже метою будь-якої компанії є ство-
рення такого досвіду, який був би унікальним, та 
таким, що асоціюється лише з певною компанією 
та дозволяє ідентифікувати саме її. Після першого 
контакту з компанією, який може бути обумовле-
ний рекламою (випадковістю), клієнт потрапляє на 
так звану «територію бренда» й отримує реальний 
досвід та унікальні, притаманні лише цьому бренду 
враження. Від цього досвіду залежить, чи стане клі-
єнт лояльним компанії, або забуде її та піде геть. 
Тобто в основі споживчого досвіду мають бути цін-
ності бренда.

Створення унікального досвіду, який тісно 
пов’язаний з компанією, та є синонімом бренду 
компанії, визнається фахівцями одним з головних 
факторів ефективності. Як відзначив [12] регіо-
нальний директор мережі готелів Ritz-Carlton, 
маркетинг та реклама мають обмежений ефект: 
«Лише позитивний досвід може вплинути на те, що 
гість, який відвідує готель п'ять разів на рік, заві-
тає до готелю в шостий чи сьомий раз. Досвід – це 
те, що спонукає до змін у поведінці людини, і ці 
зміни є прибутком».

Компанія Oracle, яка зараз є однією із найбіль-
ших у світовому рейтингу ІТ-компаній, протягом 
останніх років розробила і впровадила у своїй діяль-
ності підхід, завдяки якому клієнти стали сприй-
мати її як партнера, який «дійсно допомагає навчи-
тися, яким чином за допомогою продуктів компанії, 
можна впровадити інновації та отримати додаткові 
бізнес-можливості» [13]. В основі цього підходу – 
вивчення досвіду взаємодії клієнтів з компанією 
Oracle та пошук таких місць, де компанія може зро-
бити щось краще для клієнтів, таким чином, що це 
буде на користь самій компанії.

В універмагах IKEA створені спеціальні кімнати з 
підібраним інтер’єром, і кожний відвідувач може не 
лише подивитися, але і полежати на ліжках, вкрив-
шись пуховою ковдрою [14]. Більше того, у Москві 
в кінотеатрі Kinostar De Luxe упродовж двох тиж-
нів компанія IKEA замінила звичні крісла на ліжка, 
новий кінозал назвали «Пробуджує кохання».
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Усі ці компанії збільшують кількість лояльних 
клієнтів, шляхом надання ним брендованого досвіду, 
створюючи цінність для клієнтів за межами реалізу-
ємих продуктів або послуг.

Цю тенденцію підтверджує й успішна діяльність 
компанії Zappos, річний валовий обсяг продажів якої 
з 2001 по 2013 рік збільшився до 2 млрд дол. При-
близно 50% усіх покупок компанії здійснюються 
постійними клієнтами, й ще 20% замовлень над-
ходять від нових споживачів, які відвідали сайт за 
рекомендацією задоволених покупців. Тоні Шей 
(СЕО Zappos) так пояснює цей успіх: «Наша філосо-
фія полягала в тому, щоб більшу частину грошей, які 
ми могли витратити на рекламу, інвестувати в покра-
щення обслуговування клієнтів та формування в них 
позитивного враження про компанію, а маркетингом 
нехай займаються наші покупці, розповідаючи про 
нас повсюди» [Тони Шей. Доставляя счастье].

В оргструктурі багатьох успішних компаній існу-
ють підрозділи Управління Досвідом Споживачів 
(Customer Experience Management department), діяль-
ність яких полягає [15] у комплексному управлінні 
появою клієнта, взаємодії та трансакціями кожного 
клієнта. На відміну від підрозділів сервісного обслу-
говування клієнтів, які намагаються скоротити час 
та кошти на обслуговування клієнтів, підрозділи з 
управління досвідом клієнта, намагаються збіль-
шити час, проведений з клієнтами для кращого їх 
розуміння. Підрозділи з сервісного обслуговування 
вступають у взаємодію з клієнтами у разі виник-
нення певних проблем, підрозділ з управління спо-
живчим досвідом між тим завжди шукають шляхи 
для взаємодії зі споживачами, навіть до того як вони 
дійсно стали споживачами. Таким чином, метою цих 
підрозділів є забезпечення задоволення споживачів 
протягом усього життєвого циклу споживачів від 
виявлення, залучення й взаємодії до покупки, вико-
ристання, підтримки, лояльності та захисту. 

Так, у штатному розкладі компанії «Київстар» 
існує посада Digital customer experience manager, 
основним завданням працівника на цій посаді є [16] 
«забезпечення кращого клієнтського досвіду на елек-
тронних каналах», а до основних обов’язків відно-
сяться «визначення потреб клієнтів на електронних 
каналах та моделювання сценаріїв їх поведінки, 
участь у процесі розвитку електронних каналів у 
якості «адвоката клієнта» для внесення необхідних 
змін з точки зору кращого задоволення потреб клі-
єнтів». Та, на думку керівника цього департаменту 
компанії «Київстар», «посада фахівця – customer 
experience з часом має зникнути, а клієнтський 
досвід має стати метою та невід’ємною частиною усіх 
відділів компанії» [16].

Компанії можуть впливати на досвід споживачів, 
а через нього і на їхнє задоволення, спрямувавши 
свої зусилля на підвищення відповідності спожив-
чого досвіду очікуванням. Розуміючи етапи процесу 
формування задоволення покупців, маркетологи 
компанії можуть визначити найбільш важливі фак-
тори, які впливають на цей процес, та виявити мож-
ливості маркетингу для формування задоволення 
споживачів. Управління споживчим досвідом – 
діяльність, спрямована на формування та збагачення 
споживчого досвіду, яка включає аналіз, оптиміза-
цію та передачу унікального, позитивного та цінного 
з точки зору споживача досвіду. Управління спожив-
чим досвідом – процес, який включає такі блоки: 
аналіз, розробка, впровадження, оцінка. 

На етапі аналізу досліджується шлях покупця, 
основні точки контакту, в яких споживач отримує 

найбільш значимий досвід, варіанти покращення 
досвіду. Точки контакту – області стикання клієнта 
з продуктом або послугою на всіх етапах циклу вза-
ємодії: до покупки, під час покупки, під час вико-
ристання, після використання, під час вторинної 
покупки тощо. У статті Harvard Business Reveu «The 
truth about customer Experience» автори наводять таке 
визначення точок контакту – «критичні моменти вза-
ємодії споживачів з організацією та її пропозиціями в 
процесі покупки та після» [17]. Найбільш поширеним 
інструментом аналізу споживчого досвіду є споживчі 
карти, але їх побудова є досить складним процесом, 
адже більшість компаній обслуговує декілька сег-
ментів споживачів, які, як правило, використовують 
декілька каналів комунікацій [18].

Очікування клієнтів можуть суттєво відрізня-
тися від того, що вважає важливим для них ком-
панія. Іноді компаніям для покращення спожив-
чого досвіду клієнтів достатньо переглянути процес 
їхнього обслуговування, який, на думку споживачів, 
є занадто складним та незрозумілим, або таким, що 
потребує надмірних витрат часу. Прикладом такого 
покращення є послуга, яку пропонує своїм клієнтам 
ПАТ «МЕГАБАНК». Будь-який підприємець Харків-
щини має можливість через сайт банку передати свій 
електронний запит на відкриття поточного рахунку 
та миттєво отримати його номер. Також, залишивши 
в електронній заявці дату відвідування відділення 
банку для передачі пакета документів на відкриття 
поточного рахунку, клієнт має можливість під час 
візиту в «МЕГАБАНК» одразу отримати підготовле-
ний пакет документів із послуг, які його зацікавлять 
(заяви, договори, анкети). Така інновація надає всім 
потенційним клієнтам банку можливість мінімізу-
вати витрати часу на відвідування банку і оформ-
лення необхідних документів [19].

На етапі розробки приймаються рішення щодо 
моделі бажаної поведінки споживача на його шляху 
до прийняття рішення про покупки. Здійснюється 
вибір інструментів та засобів, використовуючи які 
можливо покращити досвід споживача та спонукати 
до дій, підвищити його задоволення від продукту/
послуги та збільшити лояльність. 

На етапі впровадження необхідно провести 
навчання персоналу і цей етап вважається найбільш 
складним, але і найбільш важливим. Саме праців-
ники, які постійно спілкуються з клієнтами, краще за 
всіх знають потреби клієнтів. Необхідно організувати 
постійний збір інформації від персоналу, тому що без 
неї неможливо виділення на фоні конкурентів. 

На етапі контролю та оцінки здійснюється контроль 
якості того досвіду, який споживач отримав від взаємо-
дії з компанією. Вимірювання рівня задоволеності або 
невдоволення клієнтів має носити постійний характер 
та мати зворотній зв’язок. Корисними методами дослі-
дження є: «таємничий покупець», дослідження задово-
леності та лояльності покупців, бенчмаркінг.

Для оцінки можна використовувати:
- опитування (прямі запитання щодо рівня задо-

воленості);
- непрямі методи.
До непрямих методів належать систематичний 

аналіз скарг клієнтів та аналіз втрачених замовлень. 
Найбільш важливим критерієм успіху компанії є 
довгострокова задоволеність клієнтів, можна вва-
жати, що в сучасних умовах, управління задоволе-
ністю клієнтів – це і є управління маркетингом.

Для оцінки лояльності клієнтів фахівці радять 
використовувати індекс споживчої лояльності (NPS), 
на основі якого можна визначити, зрозуміти та покра-
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щити не лише рівень лояльності, але й якість спо-
живчого досвіду [20]. У процесі опитування клієнт 
відповідає на єдине запитання: «З якою вірогідністю 
Ви порекомендуєте нас друзям?» та робить вибір за 
10-бальною шкалою. За результатами відповідей рес-
понденти діляться на три групи: промоутери (оцінки 
9-10), найбільш лояльні до компанії; нейтрали (оцінки 
7-8), задоволені компанією, але не бажають рекомен-
дувати компанію іншим; критики (оцінки 1-6), неза-
доволені, не будуть рекомендувати компанію. Індекс 
NPS розраховується як різниця між відсотковим спів-
відношенням «промоутерів» й «критиків».

Крім того, в якості оцінки можна застосовувати 
показники відношення клієнта до бренда [21]. Їх 
можна визначити за результатами позитивних відпо-
відей споживачів на такі запитання: «Це мій бренд»; 
«Це бренд, якому я можу довіряти»; «Я можу реко-
мендувати цей бренд своїм друзям».

Якщо поєднати ці показники з іншими критері-
ями (рівень продажів, доля ринку), можна визна-
чити основні фактори успіху чи неуспіху бренду.

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нюючи результати про-веденого дослідження, можна 
сформулювати такі висновки:

- на сучасних ринках акцент у конкурентній 
боротьбі зміщується від якості продуктів, які прак-
тично усі є уніфікованими, до якості обслуговування 
та управління досвідом споживача;

- лояльність та рівень задоволеності клієнтів зале-
жать від досвіду клієнтів, сформованого під впливом 
отриманих вражень, в процесі взаємодії з компанією 
та її продуктом;

- сучасним компаніям необхідно ретельно підхо-
дити до процесу формування споживчого досвіду, 
постійно досліджуючи зміни щодо задоволеності та 
вражень споживачів.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на 
розробку інструментарію щодо формування й управ-
ління досвідом споживачів та методів оцінки лояль-
ності споживачів на основі отриманого досвіду.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся деятельности таких научно-образовательно-промышленных комплексов, 
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В статті розглядаються питання щодо діяльності таких науково освітньо-промислових комплексів, як технопаркі. Висвітлю-

ється досвіт функціонування технопарків та тенденції їх розвитку у провідних странах світу. Досліджуються проблеми формуван-
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The issues relating to the activities of such scientific and educational-industrial complexes as technoparks were discusses. Examines the 

experience of functioning of technoparks and trends of their development in the most developed countries in the world. The problems of forma-
tion and development of industrial parks as an element of innovation infrastructure of production in modern conditions of Ukraine were study.

Keywords: .Technopark, innovation infrastructure, government support.

Постановка проблемы. Социально-экономиче-
ский прогресс в современной Украине невозможен 
без перехода к инновационному научно-промышлен-
ному развитию, основанному на накоплении науко-
емкого высокотехнологичного промышленного капи-
тала при мощной поддержке государства. Инновации 
могут массово порождаться только социально-эконо-
мической системой, интегрирующей науку, образо-
вание и промышленность в единый научно-образова-
тельно-промышленный комплекс, представляющий 
собой принципиально новые хозяйственно-террито-
риальных образования: бизнес-инкубаторы, регио-
нальные инновационные фонды, венчурные фирмы 
и технопарки. Последние привлекают особое внима-
ние в вопросах оживления экономики и придания ей 
инновационного импульса. 

Развитие технопарков после Второй мировой 
войны в США, Великобритании, Германии, Финлян-
дии показало высокую эффективность таких хозяй-
ственно-территориальных образований в формирова-
нии инновационной инфраструктуры и сокращение 
времени внедрения новых научных разработок в про-
изводство. Новейшая история подтвердила ценность 
подобного опыта в стремительном инновационном 
прорыве в элиту мировой экономики таких стран, как 
Китай и Индия. В ХХІ ст. опыт зарубежных стран 
показывает высокую эффективность индустриаль-
ных парков, что подтверждается их большим коли-
чеством: в США сейчас действует 400 таких парков, в 
Чехии – около 140, в Польше – более 60, в Турции –  
262. Во Вьетнаме, где создано около 200 индустри-
альных парков, на них приходится 25% ВВП и 40% 
привлеченных инвестиций.

Следует учитывать, однако, что необходимым 
условием инновационной деятельности во всех без 
исключения странах явились проводимые государ-
ством комплексы мер по поддержке инновационной 
деятельности и инновационных структур, в т. ч. тех-
нопарков. Реалии международного опыта учат, что 

повышенный уровень затрат при разработке иннова-
ций, а также высокий уровень риска при выведении 
инновационной продукции на рынок требует обяза-
тельной государственной поддержки. В большинстве 
быстро развивающихся стран технопарки являются 
основными элементами инфраструктуры, обеспечи-
вающей функционирование инновационной модели 
национальной экономики. Поэтому такая организа-
ционная форма может стать одним из базисных эле-
ментов, движущей силой развития наукоемких сек-
торов экономики. 

История развития технопарков в Украине за 
последние 20 лет показывает сложность процесса 
организации и эффективного становления таких 
научно-образовательно-промышленных комплексов. 
Динамика и трансформация социально-экономиче-
ских условий страны, требует современного переос-
мысления существующего положения технопарков и 
выявления проблем, связанных с их организацией и 
функционированием в Украине. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследованию технопарков как форм инновацион-
ной инфраструктуры, как принципиально новых 
хозяйственно-территориальных образований в Укра-
ине, их особенностей и перспектив развития уделя-
лось большое внимание в официальных документах 
и научных изданиях. Данные проблемы освещались 
в работах Макарова В.Л., Гееца В.М., Кинаха В.П., 
Семиножко В.П., Гретченко А.А., Ивановой И.С., 
Логачева В.А., Мазур А.А., Осокиной Н.В., Рома-
нец И.В., Урбан М.С. и др. 

Выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы. Вместе с тем, трансформационные процессы, 
связанные с переходом к постиндустриальному обще-
ству, а в последнее время, по мнению многих эконо-
мистов-теоретиков, к неоиндустриальному обществу, 
требуют нового осмысления происходящего. Пока 
еще недостаточно изученными остаются проблемные 
аспекты инновационного развития экономики Укра-
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ины в целом и становления инновационной инфра-
структуры как ее необходимой составляющей. Осо-
бенно это касается технопарков. Изучению проблем 
развития технопарков в условиях современной эко-
номики Украины и посвящена данная статья.

Формулирование целей статьи (постановка зада-
ния). Исследование проблем формирования и функ-
ционирования технопарков Украины в кризисных 
условиях второго десятилетия ХХI века.

Изложение основного материала исследования. 
В Украине первые технопарки появились в 2000 г. 
как структуры, задачей которых является объедине-
ние научных исследований, разработок новых техно-
логий с внедрением в производство и выпуск кон-
курентоспособной на внутреннем и внешнем рынках 
высокотехнологичной продукции. Предусмотренная 
Законами «Об инновационной деятельности», «О спе-
циальном режиме инновационной деятельности тех-
нологических парков», принятые Верховной Радой 
в 1999 и 2000 гг. государственная поддержка инно-
ваций, создание технопарков, бизнес-инкубаторов и 
других инновационных структур уже в 2003–2004 гг. 
позволила существенно улучшить ситуацию в этой 
сфере [1; 2]. Но, к сожалению, вследствие изменений 
законодательства, а также вследствие широкой поли-
тической кампании вытеснения технопарков из эко-
номической и общественной жизни страны, условия 
их деятельности резко ухудшились. В марте 2006 г. 
экономические статьи в законе о технопарках были 
частично восстановлены, но их практическое выпол-
нение не было обеспечено [3, с.112].

В результате за последние 22 года в Украине про-
исходят следующие процессы [4, с. 60]:

– в 3,3 раза снизилась численность работников в 
инновационной сфере (в США и Западной Европе за 
это время она выросла в два раза, в Юго-Восточной 
Азии – в 4 раза);

– в 3,5 раза снизилось количество исследовате-
лей в области технических наук (при этом в 5,6 раза 
увеличилась их численность в политических науках, 
в 3,5 – в юридических);

– в 14,3 раза уменьшилось освоение новых видов 
техники;

– в 5,5 раза (с 60% до 11,2%) упала доля инно-
вационно-активных промышленных предприятий 
(в России их доля составляет 10%, в Польше –16, в 
ЕС – в среднем 60);

– практически полностью разрушена отраслевая 
наука (из 220 организаций осталось только 20), то 
есть разорвалась цепь НИР – ОКР – внедрение);

– прирост ВВП за счет внедрения новых техноло-
гий в Украине составляет 0,7%, тогда как в разви-
тых странах этот показатель достигает 60–90%.

Данные убедительно демонстрируют ситуацию, 
при которой экономика Украины срочно нужда-
ется в модернизации. Инновационная деятельность 
является одним из важнейших системных факторов, 
которые при правильном использовании могут позво-
лить выйти из современной кризисной ситуации и 
обеспечить национальную безопасность государства. 
И в этой связи активизация инновационной деятель-
ности приобретает особое значение.

Показательным в данном контексте является 
индекс глобальной конкурентоспособности (The 
Global Competitiveness Index). Он представляет гло-
бальное исследование и сопровождающий его рейтинг 
стран мира по 113 переменным, которые детально 
характеризуют конкурентоспособность страны. 

Согласно этому рейтингу, за 2014–2015 гг. среди 
144 стран по показателю экономической конкурен-

тоспособности Украина занимает 76-е место и ее 
индекс составляет 4,1, что ниже показателя таких 
государств, как Эстония – 4,7, Коста-Рика – 4,4, 
Руанда – 4,3 [5]. 

Индекс дает возможность ориентироваться биз-
несу на международном рынке и должен использо-
ваться государствами, которые стремятся к повы-
шению конкурентоспособности и ликвидации 
препятствий на пути инновационного развития в 
качестве инструмента для анализа проблемных 
моментов и разработки стратегий по достижению 
устойчивого экономического прогресса. Представи-
тели Всемирного экономического форума указывают, 
что конкурентоспособность национальных экономик 
определяется многочисленными и весьма разнопла-
новыми факторами. Наряду с институциональными 
факторами решающее значение могут иметь обра-
зование и повышение квалификации рабочей силы, 
постоянный доступ к новым знаниям и технологиям. 

В последние годы попытки частично решить про-
блему формирования инновационной инфраструк-
туры в Украине за счет создания системы техно-
парков потерпели неудачу. К 2015 г. в стране было 
официально зарегистрировано 16 технопарков, из 
них реально функционировало лишь семь. В целом, в 
короткой истории отечественных технопарков четко 
прослеживаются три этапа по результатам деятель-
ности их функционирования [3, с. 35; 4 с. 74]: 

1. этап интенсивного роста (2000–2005 гг.);
2. этап стремительного падения (2005–2011 гг.);
3. сворачивание деятельности с 2012 г.
Сегодняшняя ситуация ставит вопрос об анализе 

ошибок, которые привели к сворачиванию техно-
парков или невозможности их функционирования в 
условиях Украины. По мнению большинства анали-
тиков, если в ближайшее время не будут приняты 
кардинальные меры по нормализации работы тех-
нопарков, совершенствованию нормативно-законо-
дательного регулирования их деятельности и наве-
дению порядка в практике работы соответствующих 
государственных органов, то технопарки – эти 
единственные в стране инновационные структуры, 
которые реально работали, – прекратят свое суще-
ствование. В общем виде главные проблемы можно 
охарактеризовать следующим образом: 

1. В стране отсутствует стратегический контрол-
линг системы технопарков, а именно – поддержка их 
стратегического управления, обеспечение взаимодей-
ствия планирования и контроля на стратегическом 
уровне, обеспечение на государственном уровне каче-
ственной и своевременной информацией, достаточной 
для принятия взвешенных управленческих решений. 
В связи с этим существует острая необходимость 
детально исследовать работу украинских технопар-
ков, их преимущества и недостатки, определить и 
экономически обосновать варианты их дальнейшего 
развития и взаимоотношений с государством. Ана-
литики указывают, что нынешние проблемы техно-
парков – это не результат сегодняшнего финансового 
и политического кризиса, это результат пренебреже-
ния государством научно-технической и инновацион-
ной сферы, которая накапливалась годами [4, с. 75]. 

2. Несовершенство институциональной основы 
эффективного функционирования таких хозяй-
ственно-территориальных образований, как техно-
парки. Существующее правовое регулирование имеет 
значительные противоречия, требует обеспечения 
согласованности прав участников процесса и соответ-
ствия нынешним реалиям экономической и полити-
ческой ситуации в стране.
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На главные ошибки в законодательной 
основе системы технопарков указывает Соловьев 
В.П. [6, с. 19]: «…если иметь в виду поддержку мас-
сового характера инновационной деятельности, то в 
значительной степени это можно объяснить ошибоч-
ным выбором основных объектов инвестирования. 
Такими объектами были определены «инновационные 
проекты». В Украине не существует законодатель-
ного регламента в отношении структуры, формы 
и содержания инвестиционных проектов в отличие 
от регламентации деятельности предприятий и адми-
нистративных территорий. Это означает, что пред-
приятия и административные территории могут быть 
относительно стабильными автономными субъектами 
экономической деятельности, а инвестиционные про-
екты – не могут, поскольку проект – всего лишь руко-
водство к действию. …Следующей фатальной ошибкой 
было признание за технопарком как права, так и, по 
существу, обязанности заниматься коммерческой дея-
тельностью. Об этом свидетельствует, в частности, пре-
доставление технопарку льгот по налогам на прибыль и 
на добавленную стоимость. На самом деле технопарки 
должны всего лишь способствовать налаживанию поня-
тийного интерфейса между теми, кто в состоянии пред-
ложить новшества, и теми, кому эти новшества могут 
быть интересны (чтобы их использовать или чтобы не 
дать ими воспользоваться конкурентам)».

3. Нестабильная финансовая поддержка, боль-
шинство действенных форм экономической под-
держки отменены. Государственная финансовая 
поддержка законодательно не предусмотрена на 
организацию и функционирование самого ТП. Вме-
сте с тем, опыт всех стран, успешно интегрирующих 
технопарки в инновационную составляющую эко-
номики страны, показывает обязательное государ-
ственное финансирование данных структур. Еще в 
1996 г. китайские лидеры отмечали, что создание 
технопарков стало наибольшим достижением разви-
тия высоких технологий Китая в ХХ веке [4, с. 59]. 
С пониманием важной роли технопарков в успешно 
развивающихся странах на государственном уровне 
заботятся о введении специальных финансовых 
режимов содействия технопаркам. Это – налоговые 
и таможенные льготы, кредиты на льготных усло-
виях, целевое финансирование отдельных инноваци-
онных разработок, государственный заказ на инно-
вационную продукцию и т. д. При наличии такой 
поддержки со стороны государства технологические 
парки обеспечивают создание новых рабочих мест, 
развитие высокорентабельных видов бизнеса и напол-
нение национальных рынков наукоемкой технологи-
ческой продукцией. В большинстве случаев государ-
ство является наиболее значимым инвестором, что 
дает возможность серьезного финансирования и, в 
свою очередь, позволяет поддерживать конкуренто-
способность государства в различных отраслях про-
мышленности. Кроме того, технопарки способствуют 
присутствию конкурентоспособной продукции этих 
стран на мировых рынках товаров и услуг.

Важной составляющей финансовых ресурсов 
парка могут стать инвестиции и венчурный капитал, 
которые осуществляют финансирование венчурных 
проектов и инновационных научных исследований. 
Причиной такого тесного сотрудничества научных 
парков и венчурных фондов за рубежом является 
относительная уверенность последних в реализуемо-
сти проектов и создании благоприятных условий для 
них со стороны государства. Случаи финансирования 
отечественных проектов научных и технологических 
парков венчурными и инвестиционными фондами 

очень редки. В Украине существует неопределен-
ность государственной поддержки и непривлекатель-
ность научно-технологического развития для инве-
сторов, особенно в последние годы.

4. Отсутствие единого понятийного аппарата 
и, как следствие, разночтения в содержании поня-
тия «технологический парк». В Украине не делается 
даже попытки рассмотреть с единой точки зрения, 
в том числе в правовом аспекте, такие инновацион-
ные структуры, как технологические парки, научные 
парки, индустриальные (грюндерские) парки, бизнес-
инкубаторы, инновационные центры, кластерные объ-
единения, технологические платформы. Это приводит 
к юридическим и организационным недоразумениям и 
барьерам, увеличивает риски деятельности. При про-
работке этого вопроса необходимо учитывать особенно-
сти текущего момента, национальную и региональную 
специфики экономического развития в Украине и воз-
можности создания инновационных хозяйственно-тер-
риториальных образований как действующих элемен-
тов современной инновационной инфраструктуры. 

Важно также понимать, что в мире существует 
признанная Международной ассоциацией научных 
парков (ІЛ8Р) тенденция изменения формата функ-
ционирования научных и технологических парков. 
Трансформация понятий и их содержания в соответ-
ствии с бурно развивающимся в ХХI ст. научно-тех-
ническим прогрессом и информационно-коммуни-
кационными технологиями форм существования и 
инструментов взаимодействия участников процесса 
и происходит каждые 15–20 лет. В связи с этим сле-
дует в корне менять концептуальные основы созда-
ния и функционирования технологических парков в 
Украине с учетом мирового и накопленного нацио-
нального опыта, менять вектор их развития, настра-
ивая его на мировые тенденции данного процесса. 

5. Недостаточная маркетинговая деятельность 
как государства, так и самих технопарков. Практи-
чески отсутствует информация о деятельности тех-
нопарков, об услугах, которые они предлагают, о 
трудностях, которые испытывают, и необходимой 
помощи со стороны маркетинговых агентств и воз-
можных вариантах инвестирования инновационных 
проектов. Необходима грамотная маркетинговая дея-
тельность технопарков по созданию и продвижению 
своих услуг с целью ускорения коммерциализации 
инноваций. Как и для любого предприятия в рыноч-
ной среде, маркетинг технопарков предполагает:

– изучение особенностей маркетинговой среды 
данного территориально-хозяйственного образования, 
в том числе макро- и микромаркетинговой среды;

– формирование маркетинговой системы инфор-
мации данного технопарка; проведение системати-
ческих маркетинговых исследований по динамике и 
тенденциям спроса и предложения на рынке предла-
гаемых технопарком услуг; 

– сегментирование рынка и выбор своих рыноч-
ных ниш: определение своей целевой аудитории; с 
помощью маркетинговых исследований понимание 
поведения потребителей для их эффективного пред-
ложения и реализации; позиционирование техно-
парка на локальном, государственном и международ-
ном рынках инновационных продуктов и услуг;

– маркетинговое стратегическое планирование: 
исследование конкурентной среды и оценка своих 
конкурентных преимуществ, выбор стратегии разви-
тия и составление плана;

– разработка комплекса маркетинга: товарной, 
ценовой, коммуникативной политики и политики 
распределения продукции и услуг технопарка:
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– маркетинговый контроль и аудит деятельно-

сти технопарка, проверка полученных результатов и 
корректировка с тактическими планами маркетинго-
вой деятельности. 

Выводы данного исследования. Деятельность 
таких новых хозяйственно-территориальных образо-
ваний, как технопарки, требует пристального вни-
мания. Зарубежный опыт показывает, что они могут 
существенно влиять на формирование инновацион-
ной инфраструктуры на разных иерархических уров-
нях. В современной экономике Украины существуют 
барьеры, препятствующие развитию сети технопар-
ков. Для их преодоления требуется прежде всего 
осмысление проблем, связанных с формированием 
и эффективным функционированием технопарков в 
сложившейся социально-экономической ситуации.
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Постановка проблеми. Становлення ринкової 
економіки, поява фінансових та продовольчих рин-
ків для переробної промисловості АПК зумовлюють 
необхідність проведення такого важливого напряму 
аналітичної роботи, як оцінка фінансового потен-
ціалу переробних підприємств. Фінансовий потен-
ціал підприємства складається з власних, залуче-
них і запозичених ресурсів. Ефективне і раціональне 
їх використання дає змогу говорити про фінансову 
стійкість підприємства та появу експортних можли-
востей виходу на світові ринки. Тому виникає про-
блема пошуку таких методів і технологій оцінки 
фінансового потенціалу підприємства, які дозволять 

виявити потенційні можливості й резерви, виробити 
ефективні стратегії розвитку та встановити ознаки, 
які свідчать про наявність відхилень і недоліків у 
діяльності суб’єктів господарювання АПК.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні методи дослідження фінансового потенціалу 
підприємств розглянуто у працях таких вітчизняних 
вчених, як О.Я. Базілінська [1], Б.Є. Бачевський [2], 
М.М. Бердар [3], Б. Колас [4], Г.А. Крамаренко [5], 
Л.О. Омелянович [6] та інші. Проте, незважаючи на 
значне коло практичних, методичних, теоретичних 
досліджень із цієї проблематики, аналіз літератури 
з даної теми виявив відсутність єдиного трактування 
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сутності фінансового потенціалу та єдиного підходу 
до проведення його оцінки, залишаючи дискусійні 
моменти для подальшого дослідження. Тому існує 
необхідність глибоких наукових досліджень із при-
воду уточнення сутності фінансового потенціалу як 
економічної категорії, пошуку нових методів його 
оцінки, технологій вияву фінансових резервів під-
приємств, що зумовлює актуальність обраної теми.

Метою даної роботи є визначення сутності «фінан-
сового потенціалу» як економічної категорії, методів 
і методик оцінки фінансового потенціалу переробних 
підприємств та його резервів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Один 
із важливих секторів економіки України, який бере 
участь у формуванні продовольчої безпеки держави 
та її експортного потенціалу, – це переробна промис-
ловість АПК. Агропромисловий комплекс є складо-
вою частиною економіки України, де виробляється 
життєво важлива для суспільства продукція й зосе-
реджено величезний економічний потенціал. Розви-
ток агропромислового комплексу у вирішальній мірі 
визначає стан всього народногосподарського потенці-
алу, рівень продовольчої безпеки держави, а також 
соціально-економічну обстановку в суспільстві.

Проблема фінансового забезпечення є актуаль-
ною для переробних підприємств АПК особливо в 
сучасних умовах. Продуктивність старих перероб-
них підприємств, що збереглися ще від радянських 
часів, скоротилася удвічі, оскільки жодної реструк-
туризації цих підприємств не відбулося, незважаючи 
на зменшення попиту на їхню продукцію через те, 
що споживачі дедалі більше почали віддавати пере-
вагу імпорту. Як не дивно, але більш продуктивні 
вітчизняні переробні підприємства виявилися най-
менш рентабельними відповідно до світових стандар-
тів і, загалом, не змогли здобути відповідне місце на 
світовому ринку. Тому в Україні має місце експорт 
сільськогосподарської продукції за кордон без гли-
бокої переробки сировини. Для України корисним і 
важливим є досвід Нідерландів, які протягом три-
валого часу перебувають на другому місці у світі за 
експортом продукції агропромислового комплексу, 
та Франції (3-4 місце), де у структурі експорту домі-
нує не сировина, а продукція харчової промисловості 
з глибоким ступенем переробки.

Україна як член ФАО ООН включена до системи 
«Глобалагро», яка визначає планування виробництва 
продовольства і його розподіл у глобальному вимірі 
для задоволення потреб людства у продуктах харчу-
вання на рівні, який забезпечуватиме нормальний 
інтелектуальний та фізичний розвиток будь-якої 
людини у будь якому регіоні чи країні світу, згідно з 
встановленими нормами [7, с. 88].

Будь-яке переробне підприємство АПК має шанси 
на розвиток лише у тому випадку, коли воно виконує 
свою функцію у «Глобалагро». Розуміння глобаль-
ної трансформації, як вказує М. Кастельс, вимагає 
і можливо більш глобальної перспективи (у рамках 
досвіду і знань суб’єкта) [8, с. 88].

Основною проблемою розвитку переробних під-
приємств сьогодні є повільне оновлення технічної 
бази при високому ступені зносу основних виробни-
чих фондів. У таких умовах фінансово-інвестиційні 
можливості підприємства визначають перспективи 
його інноваційного розвитку та можливості забезпе-
чення і підтримки необхідного рівня конкурентоспро-
можності як на внутрішньому, так і на міжнарод-
ному ринках. Лише за умови розробки ефективного 
механізму управління фінансовим потенціалом під-
приємства можлива його адаптація до постійних змін 

внутрішнього та зовнішнього середовища на основі 
забезпечення виробничої і фінансової гнучкості, 
обґрунтованої достатнім рівнем фінансових можли-
востей та наявністю реальних перспектив фінансо-
вого розвитку.

В економічній літературі існує велика кількість 
визначень фінансового потенціалу різних у тракту-
ванні, але схожі за суттю. Термін потенціал похо-
дить із латинської мови й означає приховані мож-
ливості, що у виробничій практиці завдяки деяким 
зусиллям можуть перейти в реальну дійсність.

Велика радянська енциклопедія трактувала 
«потенціал» як «…засоби, запаси, джерела, що є в 
наявності і що можуть бути мобілізовані, приведені 
в дію, використані для досягнення певної мети, здій-
снення плану; рішення будь-якого завдання; можли-
вості окремої особи, суспільства, держави в певній 
області» [9].

П.А. Фомін і М.К. Старовойтов дають таке визна-
чення: «фінансовий потенціал підприємства – це від-
носини, що виникають на підприємстві з приводу 
досягнення максимально можливого фінансового 
результату» [10, c. 81].

З позиції прав власності розрізняють фінансовий 
потенціал держави, фінансовий потенціал юридич-
них осіб, фінансовий потенціал населення; в залеж-
ності від часу відтворення – фінансовий потенціал 
накопичений у попередні роки і поточний фінансо-
вий потенціал [2, с. 392].

Також виділяють широке поняття фінансового 
потенціалу, що відображає усю сукупність еконо-
мічних активів, які мають вартісну основу і здатні 
виступати джерелом фінансових засобів у результаті 
їх реалізації, застави, оренди тощо [11, с. 267].

Ще одну інтерпретацію фінансового потенціалу 
пропонує Т. Паєнко [12, с. 96]. Він вважає, що фінан-
совий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, 
спрямованих на реалізацію і нарощування економіч-
ного потенціалу з метою максимізації прибутку.

О. Соколов доводить, що фінансовий потенціал – 
це наявність фінансових можливостей підприємства 
для інвестування коштів у поточну діяльність, пер-
спективний розвиток та нарощування його виробни-
чого потенціалу [13, с. 23].

Більш повну характеристику фінансового потен-
ціалу можна знайти у О. Бєлова. Він вказує, що 
фінансовий потенціал – це сукупність фінансових 
спроможностей та можливостей, які має в своєму 
розпорядженні підприємство. При цьому він конкре-
тизує: спроможності – це всі його фінансові ресурси, 
а можливості – це, по-перше, механізм, який забез-
печує їх використання для досягнення певної мети, 
по-друге, це ті напрями, «двері», які відкриті для 
підприємства з даним потенціалом [14, с. 24-29].

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, 
ми визначаємо фінансовий потенціал як фінансові 
ресурси, з приводу яких виникають відносини на 
підприємстві з метою досягнення його ефективного 
функціонування (високих показників, ліквідності, 
прибутковості, платоспроможності, стійкості та 
інших фінансових показників). Аналіз різних трак-
тувань категорії «фінансовий потенціал» дозволяє 
визначити, що основною метою його оцінки є визна-
чення використовуваних ресурсів та їх застосування 
для досягнення максимально можливого ефектив-
ного рівня функціонування підприємства (табл. 1).

Внаслідок проведеного дослідження ми окреслили 
такі ключові моменти, які включає у себе велика 
кількість трактувань сутності фінансового потенці-
алу для переробного підприємства:
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– включає у себе резерви фінансових ресурсів як 

наявних, так і прихованих;
– передбачає сукупність певних можливостей та 

здатностей підприємства, що можуть бути реалізо-
вані за певних умов;

– передбачає підвищення за його рахунок стій-
кості та конкурентоспроможності підприємства;

– фінансовий потенціал є ширшим поняттям, ніж 
фінансові ресурси, оскільки включає у себе останні;

– передбачає досягнення певного позитивного 
результату внаслідок його використання, як правило 
це фінансовий результат;

– передбачає мобілізацію наявних фінансових 
ресурсів для забезпечення ефективності функціону-
вання підприємства.

Ще одним важливим моментом формування 
фінансового потенціалу є сукупність факторів вну-
трішнього та зовнішнього середовища для перероб-
них підприємств, що постійно впливають на фінансо-
вий потенціал зокрема. Фінансовий потенціал варто 
розглядати не як ізольований елемент підприємства, 
а як елемент, що вливає на його розвиток, з усіма 
факторами внутрішнього і зовнішнього середовища.

Важливою характеристикою фінансового потенці-
алу є розгляд його у динаміці, оскільки основним 
чинником його дестабілізації є саме зовнішнє серед-
овище функціонування підприємства. Саме тому 
варто прийняти до уваги те, що рівень фінансового 
потенціалу залежить від наявності власних фінансо-
вих ресурсів та умов доступу до фінансових ресурсів, 
що можуть бути залучені підприємством із зовніш-
нього середовища. Варто відзначити, що фінансовий 
потенціал необхідно поділяти на короткостроковий 
та довгостроковий, оскільки періоди його існування 
відрізняються, що пояснюється виникненням у дов-
гостроковому періоді більшої кількості факторів 
впливу і ризику, які мають тенденцію до негативних 
впливів на рівень фінансового потенціалу у довго-
строковому періоді.

Варто зазначити, що для ефективного форму-
вання і використання фінансового потенціалу необ-
хідно взяти до уваги також і людський фактор, а 
саме підприємницькі здібності. На нашу думку, на 
будь-якому підприємстві необхідно адекватно оціню-
вати поточні та перспективні фінансові можливості й 
перетворювати вхідні ресурси в економічні та фінан-
сові блага. Це є завданням керівника підприємства, 
який за умови наявності високого рівня підприєм-
ницьких здібностей зможе максимально задоволь-
няти потреби організації в умовах постійного дина-
мізму підприємницького середовища.

На формування фінансового потенціалу також 
впливає і система управління підприємством. Якщо 
підходити до даного аспекту з точки зору ефектив-
ності, то при неефективному, несистемному управлінні 
підприємством втрачаються також й елементи фінансо-
вого потенціалу, які у недалекому майбутньому могли 
б бути визначальними для розвитку організації.

У науковій літературі багато уваги приділяється 
термінологічному аспекту і майже відсутні розробки 
оцінки рівня потенціалу підприємства. Жодне визна-
чення не можна вважати «довершеним». Вагомим 
недоліком є також ігнорування його перспективної 
компоненти.

Виокремлюють такі етапи технології оцінки 
фінансового потенціалу підприємства [7, с. 43-45]:

1. На першому етапі проводиться оцінка поточ-
ного фінансового стану підприємства. Показники 
порівнюють із аналогічними показниками інших під-
приємств, які належать до того ж сектора економіки.

2. На другому етапі розглядають показники ефек-
тивності роботи підприємств. Розраховують рівні 
рентабельності як стосовно активів фірми, так і сто-
совно обсягу реалізованої продукції і наданих послуг.

3. На наступному етапі більш глибоко вивчають 
структуру капіталу фірми. Може бути встановлено 
співвідношення між величиною акціонерного капі-
талу й загальною сумою активів підприємств.

Таблиця 1
Трактування поняття «фінансовий потенціал» вітчизняними вченими

№
п/п Визначення поняття «фінансовий потенціал» Автор

1. Це сукупні фінансові можливості, які перетворюються на фінансові ресурси. А.Е. Атаєва [15]

2.
Це рушійна сила, необхідна для переведення сконцентрованих на підприємстві 
ресурсів із статичного стану в динамічний, що забезпечує максимально ефективну 
реалізацію цілей та напрямів розвитку підприємства.

В. Бикова [16, с. 56]

3.
Це потенційні розміри доходів із урахуванням параметрів резервів, які не вико-
ристовуються, неврахованих надходжень і втрат у результаті впливу різних фак-
торів ризику.

Е.В. Боровикова [17]

4. Це характеристика фінансового положення та фінансових можливостей підприємства. В. Ковальов [18]

5.

Фінансовий потенціал розвитку підприємства – сукупність наявних фінансових 
ресурсів, можливостей системи щодо їхнього залучення та ефективного управ-
ління для досягнення тактичних цілей і стратегічної мети підприємства – макси-
мізації вартості підприємства в довгостроковому періоді.

В.О. Кунцевич
[19, с. 123-124]

6. Фінансовий потенціал відображає не лише наявні фінансові ресурси, а й їхні 
резерви, котрі можуть бути використані за певних умов.

С.В. Онишко [20, с. 67-68]

7. Це сукупність фінансових спроможностей і можливостей підприємства. Ю.О. Путятін [21]

8.
Це сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути 
мобілізовані та реалізовані фінансовою системою за певних умов для забезпечення 
сталих темпів економічного зростання у визначений період.

В. Свірський [22, с. 50]

9. Фінансовий потенціал за своєю сутністю є ширшим, ніж фінансові ресурси і вклю-
чає в себе останні.

П.А. Стецюк [23, с. 130]

10. Це обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, що 
ними воно може розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат.

О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, 
О.І. Олексюк [24, с. 169]

11.

Це відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально 
можливого фінансового результату. Також його можна визначити як «... характе-
ристику фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості і креди-
тоспроможності».

П.А. Фомін, 
М.К. Старовойтов [10]

Систематизовано автором
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4. На останньому етапі встановлюється сис-
тема показників, які відображають якість цінного 
паперу.

Основним інструментом для оцінки фінансового 
потенціалу служить фінансовий аналіз, за допо-
могою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні 
й зовнішні відносини аналізованого об’єкта, а 
потім за його результатами прийняти обґрунтовані 
рішення [25, с. 392].

До найпростіших методів оцінки фінансового 
потенціалу, які можна постійно використовувати на 
переробних підприємствах, відносять:

– Горизонтальний аналіз. Сутність його полягає 
в побудові аналітичних таблиць, у яких абсолютні 
показники доповнюються відносними темпами зрос-
тання. Варто зауважити, що цінність результатів 
горизонтального аналізу істотно знижується в умо-
вах інфляції.

– Вертикальний аналіз. Зображує структуру засо-
бів підприємства та їх джерел.

– Коефіцієнтний аналіз – інтегральна рейтингова 
оцінка фінансового потенціалу підприємства, обчис-
лення основних коефіцієнтів (фінансової незалеж-
ності, загальної ліквідності, самофінансування).

– Експрес-аналіз – поточний аналіз на основі 
основних показників [2, с. 328].

Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодо-
повнюють один одного. Аналіз, здійснений за допо-
могою коефіцієнтів, дозволяє оцінювати як поточне, 
так і в деякій мірі перспективне майнове і фінан-
сове становище підприємства. Важливість експрес-
аналізу обумовлена тим, що не завжди є можливість 
провести всебічний, детальний, поглиблений аналіз, 
адже досить часто виникає необхідність саме в опе-
ративній, оглядової оцінці фінансового стану. Тому 
велика роль відводиться експрес-аналізу, який дозво-
ляє швидко та своєчасно отримати основну інформа-
цію необхідну для прийняття оперативних управлін-
ських рішень.

Варто зазначити, що в наукових дослідженнях і в 
практиці діяльності вітчизняних переробних підпри-
ємств відсутні єдині підходи до оцінки фінансового 
потенціалу.

Методики, які пропонуються, здебільшого достат-
ньо складні і не можуть використовуватися звичай-
ними економістами-практиками та бізнесменами 
для планування своєї економічної діяльності. Існу-
ючі методики не мають свого програмно-інформацій-
ного вираження. У таблиці 2 розглядаються основні 
методи оцінки потенціалу, які можна використати як 
для оцінки фінансового потенціалу, так і сукупного 
економічного потенціалу переробного підприємства.

Таблиця 2
Методи оцінки потенціалу переробних підприємств

Назва методу Сутність методу

Ресурсно-регресійний 
метод оцінки 
потенціалу

 Передбачає використання кореляційно-регресійних моделей, що дозволяють описати залеж-
ність кінцевих результатів виробничо-господарської діяльності від зміни окремих чинників і 
умов. Цей метод дозволяє оцінювати вплив структурних змін потенціалу, визначати норма-
тиви віддачі ресурсів, виявляти внесок окремих ресурсів у формування потенціалу.

Метод побудови 
залежностей «витрати – 
ефективність»

Доцільно використовувати, коли потенціал втілений у вигляді декількох можливих проектів 
розвитку підприємства. На основі використання цього методу створюється можливість визна-
чення потенційних можливостей підприємства при зміні рівня того чи іншого ресурсу. 

Параметричний метод

Полягає у здійсненні оцінки потенціалу підприємства за обраним критерієм і побудові залеж-
ності «витрати – ефект» з наступним зіставленням її рівня з необхідним цільовим рівнем, 
який сприяє або збільшенню потенціалу, або веде до зниження цільової установки. Отже, 
використання цього методу дозволить визначити параметри економічного потенціалу й порів-
няти їх значення з відповідним рівнем. 

Метод грошової оцінки 
елементів потенціалу

Стосується визначення ресурсів підприємства, що мають грошове втілення. Крім того, вико-
ристання показників у межах методу дозволить прослідкувати в динаміці залежність ефек-
тивності використання потенціалу підприємства і рівень отримуваного доходу, що дасть 
можливість охарактеризувати систему стратегічного управління конкурентоспроможністю 
підприємства. 

Індексний метод

Спрямований на доведення базової вартості ресурсів підприємства до сучасного рівня за 
допомогою індексу (низки індексів) зміни цін із відповідних ресурсів за відповідний період. 
Використання цього методу спирається на уявлення про комплексний характер явища, яке 
вивчається, що втілюється, зокрема у взаємозв’язках і взаємообумовленості окремих ознак. 
Його перевагою є отримання можливої оцінки динаміки ринкової вартості підприємства та 
позиції відносно конкурентів. Крім того, наведений інструментарій передбачає облік наявних 
ресурсів, що використовуються у виробничо-господарській діяльності.

Досліджено автором

Таблиця 3
Недоліки методів оцінки потенціалу переробних підприємств

Назва методу Недоліки методу

Ресурсно-регресійний 
метод оцінки 
потенціалу

Його використання обмежене фінансово-економічними умовами, в яких функціонує кон-
кретне підприємство, тобто наведений інструментарій і отримані результати не мають уза-
гальненого характеру.

Метод побудови 
залежностей 
«витрати – 
ефективність»

Використання методу потребує розробки альтернативних проектів розвитку підприємства для 
проведення їх порівняння, що призводить до певних ускладнень, пов’язаних із зростанням як 
вартості досліджень, так і використання відповідних ресурсів.

Параметричний метод Виникають проблемні питання, пов’язані із визначенням нормативного рівня, який, як пра-
вило, оцінюється з використанням думок експертів, що мають суб’єктивний характер.

Метод грошової оцінки 
елементів потенціалу

Недоліки методу грошової оцінки елементів потенціалу полягають у формальному визначенні 
ресурсів у грошовому еквіваленті, що дозволяє охарактеризувати лише масу ресурсів і част-
ково їх структуру, тоді як можливості підприємства залишаються поза цариною досліджень.

Індексний метод Не завжди є можливість отримання достовірних результатів щодо визначення індексів 
«немайнових» ресурсів (інформації, ідей, технології тощо).

Досліджено автором
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Доцільно зауважити, що кожен із методів має як 

позитивні, так і негативні сторони, тому, щоб мати 
можливість різнобічно оцінити стан підприємства, 
їх потрібно використовувати в комплексі. Але, як 
було раніше зауважено, кожен із наведених методів 
має свої недоліки (табл. 3). Однак в умовах фінан-
сово-економічної невизначеності (економічних і вій-
ськово-політичних потрясінь на сході країни та оку-
пації російськими військами Криму) дати цілісну 
оцінку фінансовому та сукупному економічному 
потенціалу підприємств і провести порівняльний ана-
ліз у просторі та часі з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень є досить складним завданням. 
У зв’язку з цим є потреба здійснення розрахунку 
комплексної оцінки явищ і процесів, що вивчаються. 
Це пов’язано з їх багатогранністю і неоднозначністю, 
а також необхідністю узагальнення інформації щодо 
досліджуваних явищ.

Літературні джерела свідчать про формування і 
розвиток трьох напрямків методики оцінки потенці-
алу [26, с. 11-17]: ресурсний, який розглядає потен-
ціал як певний рівень наявних фінансових ресурсів 
(проте наявний обсяг ще не є гарантією досягнення 
результату); результативний – визначає фінансо-
вий потенціал підприємства за спроможністю виро-
бляти певний обсяг чи рівень позитивного резуль-
тату; результативно-ресурсний підхід містить у собі 
інструменти обох попередніх підходів.

Висновки з проведеного дослідження. Фінансо-
вий потенціал є складною економічною категорією, 
елементи якої взаємопов’язані та взаємообумов-
лені. Кожен із елементів залежить від рівня розви-
тку переробного підприємства, конкурентної позиції, 
можливості залучення й поєднання окремих видів 
джерел фінансування, ефективності системи управ-
ління. Оцінка фінансового потенціалу переробних 
підприємства – необхідний етап стратегічного ана-
лізу та управління. Запропоновані методики розра-
хунків як правило охоплюють всі основні процеси 
на переробних підприємстві, які відбуваються в різ-
них функціональних сферах внутрішнього середо-
вища. У результаті забезпечується системний підхід 
до оцінки переробного підприємства і його потенці-
алу, який дозволить виявити сильні та слабкі сто-
рони, а також створити на цій основі комплексний 
план перспективного розвитку. З цією метою можна 
запропонувати кожному переробному підприємству 
сформувати власну стратегію управління фінансовим 
потенціалом.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ 
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

У статті розглянуто основні аспекти та тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Проаналізовано норматив-
но-правову базу функціонування цього виду діяльності. Увагу зосереджено на розвитку сільського зеленого туризму як пріори-
тетного напряму несільськогосподарської підприємницької діяльності та додаткової форми зайнятості сільського населення. 
Визначено роль неурядових громадських організацій у процесі підвищення ефективності розвитку сільського зеленого туризму. 
Обґрунтовано доцільність використання сільського зеленого туризму з метою покращення соціально-економічного стану сіль-
ських територій. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, сільські території, сільське населення, неурядові громадські організації.

Гнатив Н.Б., Скабодина Ю.И. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

В статье рассмотрены основные аспекты и тенденции развития сельского зеленого туризма в Украине. Дан анализ норма-
тивно-правовой базы функционирования этого вида деятельности. Внимание сосредоточено на развитии сельского зеленого ту-
ризма как приоритетного направления несельскохозяйственной предпринимательской деятельности и дополнительной формы 
занятости сельского населения. Определена роль негосударственных общественных организаций в процессе повышения 
эффективности развития сельского зеленого туризма. Обоснована целесообразность использования сельского зеленого туриз-
ма с целью улучшения социально-экономического состояния сельских территорий.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, сельские территории, сельское население, негосударственные общественные 
организации.

Gnativ N.B., Skabodina U.I. GREEN RURAL TOURISM DEVELOPMENT AS AN ALTERNATIVE METHOD OF SOCIO-ECONOMIC 
SITUATION DIVERSIFICATION IN RURAL AREAS

The main aspects and development trends of green rural tourism in Ukraine are considered. It is analyzed the legal and regulatory 
framework of this kind of functioning. Attention is focused on the development of green rural tourism as a priority direction of non-
agricultural entrepreneurial activity and additional form of employment of rural population. The role of NGOs in the process of improving 
the efficiency of green rural tourism is defined. The practicability of green rural tourism realization in order to improve socio-economic 
situation of rural areas is proved.

Keywords: rural green tourism, rural areas, rural population, civil society organizations.

Постановка проблеми. В умовах переходу на 
засади сталого розвитку сільських територій, попу-
ляризації процесів деаграризації сільської економіки 
та актуалізації політики, зорієнтованої на багато-
функціональність ведення сільського господарства, 
окрім сільськогосподарської діяльності, не менш 
актуальними є альтернативні (несільськогосподар-
ські або позааграрні) напрями диверсифікації соці-
ально-економічної ситуації на сільських територіях, 
серед яких є виробництво товарів легкої промисло-
вості, виробів народного промислу, творів мистецтва, 
розвиток туристичних, побутових, інформаційних 
та інших послуг. Відтак, економічна ситуація сіль-
ських територій з вищим ступенем диверсифікації 
характеризуються стабільністю, зокрема, в період 
кризових явищ (інфляції, низької платоспромож-
ності населення та ін) [1].

Сільські території України мають великий потен-
ціал не тільки для сільськогосподарського виробни-
цтва, але й для альтернативних видів несільськогос-
подарської діяльності щодо забезпечення продукції 
та надання послуг, привабливих для вітчизняних та 
іноземних громадян [2, с. 96].

Останнім часом все більшої популярності набуває 
розвиток сільського зеленого туризму (далі СЗТ) як еко-
номічно доцільного несільськогосподарського напряму 
покращення соціально-економічної ситуації на сіль-
ських територіях. Сільські території України є особливо 
сприятливими для розвитку СЗТ, оскільки характеризу-
ються значними природно-рекреаційними та лікуваль-
ними ресурсами, багатою історико-культурною спадщи-
ною та мальовничими ландшафтами. Незважаючи на 
позитивні тенденції розвитку, в Україні ринок СЗТ до 
цього часу перебуває на стадії становлення. 

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми розвитку сільського зеленого туризму висвіт-
лено у працях Ю. Алексєєва, В. Васильєва, Ю. Губені, 
В. Ісаєнка, І. Прокопи, У. Пікалова, У. Головенко та 
ін., а питаннями міжнародного досвіду функціону-
вання цього виду діяльності присвячені дослідження 
В. Чеглея, Л. Сарахмана та членів громадської орга-
нізації «Спілка сприяння розвитку сільського зеле-
ного туризму в Україні». Проте, незважаючи на зна-
чущість проведених досліджень, проблема розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні є недостатньо 
дослідженою в умовах розвитку ринкової економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Аналіз сучасного стану та тенденцій роз-
витку сільського зеленого туризму як ефективного 
механізму несільськогосподарського виду діяльності 
на сільських територіях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Запо-
рукою сталого розвитку сільських територій в Укра-
їні є міцна фінансово-економічна ситуація та високий 
рівень якості життя сільського населення. Однак за 
роки незалежності України в сільській місцевості спо-
стерігається скорочення частки населення, посилення 
міграційних процесів (особливо молодого та економічно 
активного населення), зростання безробіття, невиріше-
ними залишаються проблеми працевлаштування сіль-
ського населення та підприємництва тощо [3; 4]. 

За даними офіційної статистики, нині в Укра-
їні близько 60% сільського населення перебувають 
за межею бідності, незважаючи на те, що динаміка 
кількості зареєстрованих мешканців сільських тери-
торій дещо покращилась (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих 
безробітних мешканців сільських територій 

України у 1999–2012рр. тис. осіб
Джерело: за даними Державного комітету статистики 
України

В умовах складної соціально-економічної ситуа-
ції розвитку сільських територій багаторічний досвід 
європейський країн свідчить про доцільність розви-
тку СЗТ як рентабельного виду економічної діяль-
ності. Зокрема, у повідомленні комісії ЄС до Європей-
ського парламенту та ради «Зайнятість у сільській 
місцевості: вирішення проблеми браку робочих 
місць» [5] серед шляхів підвищення рівня зайнятості 
сільського населення та створення нових робочих 
місць, згідно з директивними документами Євро-
пейського сільськогосподарського фонду для розви-
тку сільської місцевості, є розвиток малого бізнесу, а 
саме сільського туризму з метою забезпечення мож-
ливостей диверсифікації економіки за межами сіль-
ського господарства.

Таким чином, аграрна політика ЄС засвідчила 
позитивний досвід переорієнтації з пріоритетності 
цінової політики та виробництва сільськогосподар-
ської продукції (функціонально-виробничий підхід) 
на засади політики підтримки розвитку сільських 
територій (соціокультурний підхід) [6]. Враховуючи 
попередні прорахунки аграрного сектору ЄС, нині 
стандарти Common Agricultural Policy (САП) та регі-
ональної політики ЄС орієнтовані насамперед на роз-
виток сільських територій як структурної складової 
аграрної політики ЄС [7]. На думку представників 
європейської спільноти, розвиток сільського зеле-
ного туризму є серед основних факторів стабілізації 
економічної ситуації на сільських територіях і вод-
ночас відіграє роль каталізатора розвитку багатьох 
галузей економіки [8].

Розвиток СЗТ в Україні регулюється Законом Укра-
їни «Про туризм», Законом України «Про особисте 
селянське господарство», проектом Закону України 
«Про сільський зелений туризм», Загальнодержавною 
програмою соціально-економічного розвитку укра-
їнського села на період до 2015 р., розпорядженням 
КМУ про «Затвердження плану заходів щодо держав-
ної підтримки розвитку сільського туризму на 2006–
2010 роки», Наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України «Про затвердження Плану 
заходів Мінагрополітики України щодо розвитку 
сільського зеленого туризму на період до 2015 року» 
та ін. З огляду на те, що у проекті Закону України 
«Про сільський зелений туризм» та у Законі України 
«Про особисте селянське господарство» використано 
поняття «сільський зелений туризм», у даній роботі 
ми вживаємо саме це поняття.

Про актуальність розвитку СЗТ в Україні свід-
чить наказ Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України «Про затвердження Плану заходів 
Мінагрополітики України щодо розвитку сільського 
зеленого туризму на період до 2015 року» № 24 від 
18.01.2013 р., де подано 15 пріоритетних завдань, 
визначено відповідальних органів щодо їхньої реа-
лізації та зазначено термін виконання. Всі завдання 
плану, окрім першого, спрямовані на постійне опра-
цювання та здійснення відповідних заходів. Згідно 
з планом заходів, у 2013 р. потрібно було виконати 
пункт 1 «Організація» – вивчення туристичного 
ресурсу регіонів з метою розроблення методичних 
рекомендацій щодо розвитку сільського зеленого 
туризму. Однак на державному рівні до цього часу 
відсутні методичні рекомендації організації даного 
виду діяльності, в той час як у регіональному роз-
різі є вдалі розробки таких програмних документів 
(наприклад, Програма розвитку сільського зеленого 
туризму «Розвиток сільського зеленого туризму в 
Рівненській області. Практичні рекомендації для 
власників садиб»). Серед інших важливих завдань 
цього плану є: популяризація СЗТ через засоби масо-
вої інформації та мережу Інтернет, участь у розробці 
та запровадженні спеціальних регіональних про-
грам з підтримки розвитку СЗТ, підготовка фахівців 
для роботи у сфері СЗТ, організація та проведення 
освітніх заходів для осіб, які бажають займатися 
СЗТ, та ін. Зауважимо, що окремі аспекти поставле-
них завдань виконуються, проте не у достатній мірі. 
Серед можливих причин такої ситуації може бути: 
низький рівень поінформованості сільського насе-
лення, відсутність необхідних навичок та ресурсів 
організації СЗТ, низька якість послуг СЗТ порівняно 
з європейською, відсутність системи кредитування, 
неврегульована сертифікація сільських садиб, низь-
кий рівень рекламної кампанії та ін.
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Незважаючи на те що в Україні з кожним роком 
розвиток СЗТ характеризується позитивними тен-
денціями, до цього часу цей вид діяльності не має 
нормативно-правового статусу та належного право-
вого регулювання, а проведені наукові дослідження 
здебільшого мають фрагментарний характер. Ситуа-
ція ускладнюється ще й тим, що станом на сьогодні 
немає однозначної інтерпретації та розмежування 
понять «сільський туризм», «сільський зелений 
туризм», «аграрний туризм», «сільський екологіч-
ний туризм» та ін. У своїх наукових працях дослід-
ники часто використовують ці поняття як сино-
німи, однак за змістом ці категорії є різними. Таким 
чином, у науковій літературі та практиці немає одно-
значного підходу щодо визначення даного поняття, 
що ускладнює процес його становлення як альтерна-
тивного методу економічної диверсифікації та окре-
мого виду туристичної діяльності.

Розглянемо деякі авторські інтерпретації даного 
поняття. СЗТ – це відпочинковий вид туризму, зосе-
реджений на сільських територіях, що передбачає 
використання сільського (фермерського) господар-
ства з метою рекреації, освіти та активного залу-
чення відпочиваючих до традиційних форм гос-
подарювання [9]; різні форми туризму, пов’язані 
з функціонуванням сільського господарства [10]; 
туристська діяльність на території сільськогосподар-
ських (фермерських) угідь, де є умови для виробни-
цтва сільськогосподарської продукції і відпочинку 
міського населення з добровільним частковим залу-
ченням бажаючих до деяких видів сільськогосподар-
ських робіт [11]; екологічно стійкий вид туризму, 
направлений на ознайомлення та використання при-
родних, культурно-історичних та інших ресурсів 
сільської місцевості для створення туристичного про-
дукту [12]. На наше переконання, дані визначення 
недостатньою мірою характеризують СЗТ як об’єкт 
наукових досліджень.

У проекті Закону України «Про сільський зелений 
туризм» [13] зазначено, що СЗТ – це відпочинковий 
вид туризму, що передбачає тимчасове перебування 
туристів у сільській місцевості (селі) та отримання 
ними послуг сільського зеленого туризму. В свою 
чергу, послуги СЗТ – це діяльність членів особис-
того селянського, особистого підсобного або фермер-
ського господарства з надання послуг бронювання, 
розміщення, харчування, інформаційного обслугову-
вання, інших видів послуг, що спрямовані на задово-
лення потреб туристів. З часу опублікування проекту 
цього закону минуло більше ніж 10 років, однак до 
цього часу цей закон не ратифіковано, що усклад-
нює ефективний розвиток СЗТ. Саме тому на даному 
етапі розвитку туристичної галузі та актуалізації 
євроінтеграційних особливостей розвитку сільських 
територій, нагальним залишається питання при-
йняття цього закону.

Невирішеним залишається питання законодав-
чого регулювання щодо власника сільської садиби 
як суб’єкта правових відносин, оскільки немає сис-
теми чіткого розмежування між підприємницькою 
та непідприємницькою діяльністю у галузі СЗТ. 
Так, у Європі правовий статус сільського госпо-
даря є законодавчо закріпленим, тобто у країнах 
Європи послуги СЗТ надають суб’єкти підприєм-
ницької діяльності на основі гнучкої системи пра-
вового забезпечення (наприклад, у деяких країнах 
Європи, зокрема, у Польщі та Угорщині, власники 
сільських садиб, що надають послуги СЗТ, звіль-
няються від сплати ПДВ). Зокрема, у ст. 3 Закону 
України «Про сільський зелений туризм» прописано, 

що діяльність з надання послуг у сфері сільського 
зеленого туризму не відноситься до підприємниць-
кої діяльності за умови, якщо сукупний річний дохід 
від діяльності у сфері сільського зеленого туризму 
не перевищує річного розміру прожиткового міні-
муму у розрахунку на сільського господаря та на 
кожного члена родини, які постійно проживають з 
ним. На наше переконання, для ефективного розви-
тку СЗТ в Україні потрібно на законодавчому рівні 
створити для сільського населення сприятливі умови 
для організації цього виду діяльності (особливо на 
стадії становлення цієї галузі як додаткового дже-
рела прибутку), оскільки розвиток СЗТ тісно коре-
лює з соціально-економічною ситуацією на сільських 
територіях.

Таким чином, пріоритетний напрям сільського 
зеленого туризму є формою активного відпочинку, 
підвищення рівня національної самобутності та 
духовного збагачення людини, а також ефективним 
інструментом покращення соціально-економічної 
ситуації на сільських територіях, які перебувають у 
важких умовах системної кризи. Насамперед ефек-
тивний розвиток СЗТ є дієвим механізмом наповне-
ння місцевого бюджету та забезпечення добробуту 
сільської територіальної громади, оскільки сприяє 
розширенню сфери зайнятості сільського населення. 
В контексті переходу на ринкові економічні від-
носити СЗТ є формою малого бізнесу або підпри-
ємницької діяльності, адже обумовлює створення 
нових робочих місць для сільського населення. Крім 
цього, СЗТ сприяє покращенню стану інфраструк-
тури та розвитку сфери послуг на сільських тери-
торіях: служби побуту, транспортних шляхів, кому-
нікаційних зв’язків, рекреаційних та інших послуг. 
Переорієнтація діяльності сільського населення 
на діяльність щодо розвитку СЗТ неодмінно підви-
щить реалізацію сільськогосподарської продукції, 
яку вирощують власники особистих селянських гос-
подарств, що є додатковим джерелом наповнення 
сімейного бюджету [14].

Висновки. В Україні є всі передумови та перспек-
тиви для організації СЗТ як високорентабельної галузі 
на місцевому, регіональному та державному рівнях. 
Насамперед СЗТ є додатковим джерелом надходження 
коштів до сімейного бюджету та дієвим інструментом 
створення нових робочих місць, а відтак, покращення 
стану соціальної інфраструктури, сфери обслугову-
вання, громадського транспорті та ін. 

Проте ефективний розвиток СЗТ стримують такі 
важливі аспекти: неврегульована нормативно-пра-
вова база організації цього виду діяльності (зокрема, 
відсутня система фінансово-кредитної підтримки, 
категоризації та сертифікації сільських садиб); від-
сутність Програми розвитку СЗТ; порівняно з євро-
пейськими стандартами низький рівень якості 
послуг; недостатня обізнаність та поінформованість 
сільського населення щодо організаційних засад роз-
витку СЗТ.
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Постановка проблеми. Місто – це соціальна 
антропогенна екосистема. Згідно з даними ВООЗ, 
кількість населення, що мешкає в містах розвину-
тих країн, становить 73-85%. Україна за цим показ-
ником практично наблизилася до розвинутих країн 
світу. На 01.03.2006 року в нашій країні 31,98 млн 
осіб з 47,21 млн фактично існуючих проживає в міс-
тах, що становить 67%. Таким чином, переважна 
частина населення країни є міськими мешканцями 
і це повністю відповідає існуючим сучасним тен-
денціям світової глобалізації [1, с. 203]. У зв’язку 
з цим розкриття проблеми ефективності управлін-
ських заходів та фінансових аспектів інтегрованого 

управління та поводження з відходами на основі ана-
лізу «Комплексної програми охорони навколишнього 
природного середовища на період до 2015 року» та 
зведеного звіту «Про стан організації інтегрова-
ного управління відходами у м. Луцьку» є досить 
своєчасним і актуальними. В сучасних умовах вдо-
сконалення механізмів організаційно-фінансового 
забезпечення є одним із найважливіших завдань еко-
лого-економічного стимулювання сфери управління 
та поводження з відходами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досить 
ґрунтовно питання удосконалення організаційно-еко-
номічного механізму у сфері поводження з відходами 
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в Україні за останні роки було вивчено Т.Л. Омелья-
ненко і В.О. Трофимчук та промисловими відходами 
С.В. Зарічанською. С.С. Бєляєвою та М.С. Самойлік 
внесено значний у вирішення проблеми удосконален-
ням організаційно-економічного механізму у сфері 
поводження з промисловими і твердими побутовими 
відходами на регіональному рівні.

Постановка завдання. Розробляючи механізми 
організаційно-фінансового забезпечення реалізації 
заходів з поводження з відходами, ми плануємо ство-
рити спеціальну ієрархічну систему управління від-
ходами з розподілом сфер відповідальності кожної зі 
сторін, здійснити попередню оцінку коштів, необхід-
них для проведення кожного заходу.

Виклад основного матеріалу досліджень. Пра-
вові засади здійснення екологічної політики у сфері 
поводження з відходами у м. Луцьку складаються 
із державного законодавства, нормативних доку-
ментів, прийнятих органами центральної та місце-
вої влад у галузі природоохоронних, та програмних 
організаційно-фінансових заходів, затверджених 
Луцькою міською радою і обов’язкових до вико-
нання усіма суб’єктами господарської діяльності на 
території міста.

Першочергові заходи з реалізації основних напря-
мів інтегрованого управління та поводження з відхо-
дами міста що включені до нової середньострокової 
екологічної програми м. Луцька мають бути пріори-
тетними при визначенні параметрів розвитку міста, 
у т.ч. економічних та фінансово-організаційних.

Джерелами фінансування виконання заходів 
щодо поводження з відходами є:

- кошти державного та міського бюджетів;
- кошти міського природоохоронного фонду;
- кошти підприємств, установ та організацій;
- кошти з інших джерел (що не суперечить вимо-

гам чинного законодавства – добровільні внески, 
інвестиції тощо).

Затверджена Програма, одним із розділів якої 
є інтегроване управління відходами, реалізує еко-
логічні аспекти стратегії розвитку м. Луцька на 
період до 2015 р. і є складовою щорічної загально-
міської Програми соціально-економічного розвитку  
м. Луцька [3, с. 51].

Чітких моніторингових досліджень про витрати 
на виконання заходів з інтегрованого управління у 
сфері поводження з відходами, передбачених «Комп-
лексною програмою охорони навколишнього при-
родного середовища міста Луцька на період 2000–
2010 роки», провести неможливо, оскільки витрати 
на виконання заходів не були чітко окреслені як за 
роками, так і за джерелами фінансування. Проте за 
приблизними розрахунками складали близько 0,5% 
від загального обсягу видатків місцевого бюджету  
(у т.ч. за рахунок коштів фонду – 0,025%). На 
2010 рік обсяги надходжень до міського фонду охо-

рони навколишнього природного середовища станов-
лять близько 400 тис. грн. на рік. 

З метою прискорення темпів вирішення еколо-
гічних проблем пов’язаних з сферою поводження з 
відходами міста необхідно «Комплексну програму 
охорони навколишнього природного середовища на 
період до 2015 року», віднести до основних програм 
соціально-економічного розвитку міста та забезпе-
чити її фінансування у повному обсязі [2, с. 57].

Крім того, необхідне проведення організаційних 
заходів щодо:

- підвищення штрафів за несанкціоновані забруд-
нення відходами територій які знаходиться у приват-
ному користуванні, що дозволить суттєво збільшити 
міський фонд охорони навколишнього природного 
середовища; 

- введення плати за скиди забруднюючих речовин 
у дощову каналізацію міста Луцька. 

- врегулювання тарифів з вивезення та захоро-
нення твердих побутових відходів до економічно 
обґрунтованих. 

Визначені Програмою зацікавленні особи у сфері 
поводження з відходами несуть безпосередню відпо-
відальність за вчасність та ефективність реалізації 
затверджених програмних заходів. Для забезпечення 
цього щорічно при формуванні проекту загально-
міської Програми соціально-економічного розвитку 
м. Луцька відповідальні виконавці на основі затвер-
дженої загальноміської екологічної Програми скла-
дають переліки галузевих програмних заходів з інте-
грованого управління відходами, за погодженням з 
відділом екології Луцької міської ради та надають 
йому щоквартально звітну інформацію щодо їх реа-
лізації відповідно регламенту. 

Відповідальні виконавці Програми надають звітну 
інформацію щодо реалізації заходів щодо пово-
дження з відходами відповідно затверджених форм 
та регламенту, що визначені у проекті Програми.

У процесі розгляду виконання Програми здійсню-
ється її актуалізація – доповнення її новими захо-
дами та виключення тих, що втратили актуальність.

Фінансування з міського природоохоронного 
фонду, окремою статтею якого проводиться фінансу-
вання заходів у сфері поводження з відходами, здій-
снюється на договірних умовах з підприємствами, 
установами та організаціями головним розпорядни-
ком коштів фонду (визначається рішенням сесії місь-
кої ради про міський бюджет та кошторисом видат-
ків фонду). 

Програма в цілому має складну функціональну 
територіально-цілісну структуру проблем та захо-
дів, тобто має комплексний міжвідомчий характер. 
Тому, з урахуванням попереднього досвіду засто-
сування програмно-цільового методу екологічного 
управління відходами для забезпечення ефективної 
реалізації заходів інтегрованого управління відхо-

Ресурсне забезпечення виконання Програми

№ 
з/п Джерела фінансування Всього, 

тис. грн
2010 р., 
тис. грн

2011 р., 
тис. грн

2012 р., 
тис. грн

2013 р., 
тис. грн

2014 р., 
тис. грн

2015 р., 
тис. грн

1

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
у тому числі:

135371,006 6991,006 19948,900 41052,700 33703,300 17350,200 16324,900

1.1. коштів міського бюджету, з 
них міського фонду ОНПС

19760,680
4030,680

1668,280
568,280

3878,000
628,000

7473,500
558,500

2667,900
862,900

2104,000
724,000

1969,000
689,000

1.2. коштів державного бюджету 61800,00 440,000 12272,000 12272,000 12272,000 12272,000 12272,000

1.3. інші джерела 14370,00 160,000 680,000 6275,000 5105,000 1500,000 650,000

1.4. власні кошти підприємств, 
установ та організацій 39440,326 4722,726 3118,900 15032,200 13658,400 1474,200 1433,900
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дами закладено відповідну систему організаційно-
інформаційного механізму. 

Контроль ходу реалізації цих заходів має здій-
снюватися на основі системи показників чи індика-
торів трьох категорій, які можуть мати кількісний 
чи якісний характер:

- загально статистичні показники (індикатори) 
якості довкілля,

- узагальнені показники природоохоронних ефек-
тів від виконання окремих проектів та заходів,

- дані щодо ефективності окремих заходів за 
результатами щорічного моніторингу їх виконання.

Загально статистичні показники (чи індика-
тори) якості довкілля мають визначатися на основі 
статистичних екологічних показників соціально-
економічного розвитку м. Луцька (показників утво-
рення та зберігання відходів їх раціонального вико-
ристання як вторинних ресурсів, земельних ресурсів 
що відводяться під полігони відходів, збереження та 
розвитку озеленених територій та природних комп-
лексів, стану екологічної безпеки тощо).

Узагальнені показники природоохоронних ефек-
тів від виконання окремих проектів та заходів 
можуть мати кількісний чи якісний характер (напри-
клад, стан розвитку екологічної культури) та врахо-
вувати визначені екологічні індикатори сталого роз-
витку міста.

Для контролю виконання окремих заходів інте-
грованого управління відходами можуть використо-
вуватися індикатори якісної оцінки:

0 – захід не виконується,
1 – захід знаходиться у початковій стадії впрова-

дження (частіше – стадія проектування),
2 – захід виконується (% виконання),
3 – захід впроваджено.
Здійснення системного періодичного моніторингу 

інтегрованого управління відходами міста забезпечує 
поточний контроль та контроль виконання проектів 
та заходів, розрахованих на довгострокову перспек-
тиву. Він здійснюється за звітною інформацією від 
відповідальних виконавців у терміни та за формою, 
що визначені у регламенті, за результатами можли-
вих експертних оцінок та на основі загально статис-
тичних показників.

Для оцінки ефективності реалізації механізмів 
міської екополітики у сфері поводження з відхо-
дами система моніторингу виконання заходів інте-
грованого управління ними має обов’язково допо-
внюватися здійсненням моніторингу її ефективності, 
результативності.

Контроль виконання довгострокових проектів та 
заходів здійснюється на основі усіх груп індикаторів, 
але основу складають узагальнені показники природо-
охоронних ефектів від виконання основних заходів.

Механізм адаптивного управління реалізацією 
основних напрямів у сфері поводження з відходами 
здійснюватиметься шляхом можливого їх кори-
гування за підсумками щорічних моніторингових 
досліджень стану виконання, даних моніторингу 
соціально-економічних проблем розвитку районів 
міста (екологічний аспект), у разі зміни нормативно-
правових засад державно-регіональної екополітики.

Узгодження галузевих міських цільових заходів 
щодо інтегрованого управління відходами має здій-

снюватися на основі обов’язкової еколого-економіч-
ної оцінки галузевої програми, оцінюються мета та 
основні програмні заходи на відповідність загально-
міській природоохоронній Програмі.

Механізм залучення громадськості та інформу-
вання громади міста: громадськість залучається як 
на стадії розробки заходів інтегрованого управління 
відходами, так і на стадії їх виконання.

Висновки з проведення дослідження. За результа-
тами розробки та подальшого впровадження системи 
інтегрованого управління та поводження з відходами 
очікується:

- оздоровлення та формування екологічно спри-
ятливого міського середовища шляхом зменшення 
забруднень водних об’єктів, ґрунтів завдяки змен-
шенню обсягів промислових та побутових відходів, 
захисту зелених насаджень та природних ландшаф-
тів від несанкціонованих сміттєзвалищ;

- підвищення рівня екологічної культури лучан, 
більш широке залучення громадськості до визначення 
і вирішення місцевих, загальноміських і регіональних 
екологічних проблем, формування екологічної куль-
тури учнівської молоді у сфері поводження з відхо-
дами через введення екологічного навчання в школах;

- вдосконалення системи стратегічного екологіч-
ного планування та управління розвитком м. Луцька 
шляхом застосування програмно-цільової методології;

- покращення координації діяльності структурних 
підрозділів Луцької міської ради щодо розробки та 
реалізації екологічної політики у сфері поводження 
з відходами у місті;

- розробка та впровадження нормативних доку-
ментів, спрямованих на мотивацію удосконалення 
системи інтегрованого управління та поводження з 
відходами в Луцьку, що враховують досвід ЄС;

- запровадження і вдосконалення систем екологіч-
ного менеджменту у сфері інтегрованого управління 
та поводження з відходами що сприяє раціональному 
розподілу ресурсів територіальної громади Луцька у 
вирішенні гострих екологічних проблем по збору, 
транспортуванню та утилізації відходів у середньо- 
та довгостроковій перспективі;

- розширення міжнародного співробітництва 
у сфері поводження звідходами та унормування 
санітарно-гігієнічного стану міського середовища, 
обміну досвідом між фахівцями Луцька та міст-
побратимів;

- покращення підготовки кадрів для вирішення 
екологічних проблем щодо поводження з відходами;

- забезпечення активної участі неурядових громад-
ських організацій та закладів позашкільної освіти до 
просвітницько-виховної роботи в сфері поводження з 
відходами та охорони довкілля міста в цілому.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Гігієна та екологія : підручник / За редакцією В.Г. Бардова. – 

Вінниця : Нова книга, 2006. – 720 с. [203].
2. Андрощук І.В. Зведений звіт про стан організації інтегрованого 

управління та поводження з твердими побутовими відходами 
в місті Луцьку та Волинській області / І.В. Андрощук, В.Л. Крю-
ков. – Луцьк-Київ : Бюро економічного менеджменту та право-
вих досліджень / ВСЕОМ, 2010. – 66 с.

3. Комплексна програма охорони навколишнього природного 
середовища м. Луцька на 2010–2015 роки. – Луцьк, 2010. – 80 с.



100 Серія Економічні науки

Випуск 11. Частина 2. 2015

УДК 330.101

Співак Я.О.
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри управління навчальними закладами
Донбаського державного педагогічного університету
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Енергозбереження є пріоритетним напрямком державної політики України. Реалізація потенціалу енергозбереження повинна 
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енергетичної галузі в цілому.
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Энергосбережение является приоритетным направлением государственной политики Украины. Реализация потенциа-

ла энергосбережения должна базироваться на комплексе организационных, правовых, экономических, технических, техно-
логических мероприятий. Для успешного функционирования энергетического сектора страны важным является повышение 
эффективности использования как топлива и энергии, так и эффективности работы энергетической отрасли в целом.
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Постановка проблеми. Енергозбереження є одним із 
найважливіших напрямків у комплексі заходів зі сти-
муляції економічного росту та укріплення міжнарод-
них позицій України. У наш час енергетична міцність 
та безпека країни, розвиток економіки та рівень життя 
людей вимірюється кількістю видобування, виробни-
цтвом і споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

Технічний потенціал промисловості, здатність 
випускати конкурентно здібну продукцію зна-
чно залежать від кількості спожитої енергії, тому 
питання її раціонального споживання є надзвичайно 
актуальним для розвитку країни взагалі.

Підвищення рівня промислового розвитку в Укра-
їні супроводжується збільшенням масштабів впливу 
промислової діяльності на оточуюче середовище, що 
зумовлено утворенням шкідливих викидів та від-
ходів, пов’язаних з генерацією енергії. Все це має і 
глобальні, і регіональні, і локальні наслідки. Отже 
головним завданням постає завдання максимального 
посилення позитивного впливу промислової діяль-
ності на процеси економічного та соціального розви-
тку України при одночасному доведенні до мінімуму 
негативного впливу видобутку та споживання енер-
горесурсів на стан природного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еконо-
міка України протягом багатьох десятиліть залиша-
ється однією із самих енергоємних економік світу 
(А. Аратюнян, І. Башмаков, Є. Іншеков, В. Ком-
ков, В. Розен, П. Розен, Н. Сергєєв, В. Скоробога-
това, Б. Тишевич та ін.), оскільки енергоємність 
українського ВВП майже у три рази вище серед-
ньосвітової. З одного боку, це пояснюється достат-
ньо суворими природно-кліматичними умовами, з 
іншого – об’єктивною причиною високої енерго-
ємності української економіки є особливості роз-
міщення на досить великій території населення та 
промислових підприємств, які обслуговуються про-
тяжними транспортними комунікаціями, а також 
специфікою структури національної економіки, де 
домінують енергоємні галузі важкої промисловості.

За даними багатьох авторів (М. Гладкий, Н. Єпіш-
ков, А. Коновалов, В. Кострицький, М. Лукіних, 
Б. Ободовський, В. Розен, Б. Тишевич, В. Чайка та 
ін.), розвиток енергозбереження та енергоефектив-
ності стримується чотирма групами бар’єрів, а саме:

- недостатність мотивації;
- недостатність інформації;
- недостатність досвіду фінансування проектів;
- недостатність організації та координації.
Недостатність мотивації визначається бюджет-

ними обмеженнями, вилученням одержуваної еконо-
мії та порівняно невисокими тарифами (С. Булгаков, 
О. Дідук, А. Новиков, В. Розен, В. Скоробагатова, 
Л. Орсик, Б. Черняков та ін.).

Можливість перекласти зростання витрат на спо-
живача, перехресне субсидування, відсутність засо-
бів регулювання споживання – все це знижує моти-
вацію до енергозбереження та енергоефективності. 
Економічні механізми побудовані таким чином, що 
одержувач економії енергії не визначений і не оформ-
лений інституціонально. Сьогодні важко отримати 
чітку відповідь на питання: кому особисто вигідна 
економія енергії? Головними проблемами є її вилу-
чення в бюджетному і тарифному процесах. У таких 
умовах підвищення цін на енергоносії мотивує не до 
підвищення ефективності користування, а до обґрун-
тування подальшого зростання тарифів, або додатко-
вим запитам на бюджетне фінансування.

Недостатність інформації пов’язана з тим, що 
інформаційне та мотиваційне забезпечення підготовки 
та реалізації рішень з енергозбереження та енергое-
фективності розвинуто дуже слабо. Стереотипи пове-
дінки («роби, як усі»), тобто практично не роби нічого 
для економії енергії, так широко розповсюджені саме 
тому, що вони позбавляють як від пошуку інформації, 
так і від прийняття самостійних рішень (Є. Іншеков, 
В. Розен, П. Розен, Б. Тишевич та ін.).

У сфері енергоефективності з боку інвестиційних 
банків ще недостатньо досвіду з фінансування про-
ектів. Вимоги до окупності проектів з підвищення 
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енергоефективності та зниженню витрат, як правило, 
суттєво більш жорсткі, ніж до проектів, пов’язаних 
з новим будівництвом (Н. Данилов, А. Жижин, 
Н. Сергєєв, Є. Фролов, В. Шпригін та ін.). Більш за 
все це стосується тих підприємств, які знаходяться 
в важкому фінансовому положенні та завдяки цьому 
не мають власних засобів для вирішення проблем 
енергозбереження та енергоефективності. Для них є 
непереборним тест на фінансову стійкість і, відпо-
відно, неможливе отримання кредитних ресурсів для 
розвитку.

Недостатність організації та координації має 
місце на всіх рівнях прийняття рішень. Проблема 
підвищення енергетичної ефективності не сприйма-
ється як засіб рішення широкого комплексу еконо-
мічних і екологічних проблем. У той же час, згідно 
проведеним дослідженням (О. Дідук, Б. Ободо-
вський, В. Скоробогатова, Б. Татарських, М. Узяков, 
С. Черевко, С. Шанін та ін.), Україна має значний 
потенціал енергозбереження, який дозволяє змен-
шити об’єми споживання енергоресурсів на 45 % до 
поточного рівня (споживання енергоресурсів може 
бути знижено на 20% у системах теплопостачання, 
на 30% – у електроенергетиці, на 40% – у сфері 
транспорту та промисловості, на 50% – у житлових 
помешканнях.

Узагальнення поглядів багатьох вчених, дослід-
ників та публічних діячів щодо проблеми енергоз-
береження (О. Дідук, Н. Єпішков, В. Жовтянський, 
А. Коновалов, М. Лукіних, В. Розен, В. Степаненко, 
О. Суходоля, С. Черевко та ін.) дає змогу стверджу-
вати, що засоби з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності в Україні мають бути зосеред-
женими на трьох ключових напрямках. По-перше, 
це сфера житлово-комунального господарства, де 
домінуюча частина потенціалу енергозбереження 
сконцентрована у системах опалення та підігріву 
води. Для її реалізації необхідно звернути увагу 
на: повсюдне впровадження приладів обліку; пере-
хід до обов’язкових стандартів енергоефективності 
для нових та реконструйованих будівель; модерні-
зацію системи теплопостачання будівель і споруд; 
впровадження енергозберігаючих систем освітлення; 
впровадження енергозберігаючих приладів і техноло-
гій на котельнях, очисних спорудах, підприємствах 
водоканалу.

По-друге, це розширення корисного викорис-
тання попутного нафтового газу (ПНГ), відновлю-
вальних джерел енергії (ВДЕ), твердих палив на базі 
сучасних енргоефективних і екологічно чистих тех-
нологій.

По-третє, це раціоналізація і підвищення ефек-
тивності використання енергоресурсів у промис-
ловості. Відомо, що основна частина потенціалу 
енергозбереження зосереджена в чорній металургії, 
целюлозно-паперовій промисловості та виробництві 
цементу.

Вживані заходи повинні бути направлені не 
тільки на зниження втрат паливно-енергетичних 
ресурсів (за рахунок прямої заборони використання 
енерговитратних технологій і введення спеціальних 
нормативів енергоефективності, які передбачають 
систему штрафів за їх порушення, а також систему 
податкових пільг за досягнення показників, переви-
щуючих нормативи), але й розвиток енергосервісних 
послуг.

Необхідно підвищити й якість статистичної звіт-
ності в сфері енергозбереження та енергоефектив-
ності, на базі якої буде організований безперервний 
моніторинг енергозберігаючих програм і заходів, 

сформована система енергоаудиту організацій та під-
приємств усіх типів і класів з певною періодичністю 
(Т. Гаращук, М. Гладкий, В. Кострицький, Б. Тише-
вич, С. Черевко, С. Шанін, В. Шпригін та ін.).

Разом із розглянутими вище заходами зусилля 
держави слід спрямовувати на формування раці-
ональної системи внутрішніх цін на енергоносії за 
рахунок їх поетапного підвищення та поступової 
керуючої лібералізації для додаткового стимулю-
вання дбайливого використання енергоносіїв еконо-
мікою та населенням.

Таким чином підвищення енергоефективності в 
національній економіці дасть змогу українській про-
мисловості бути конкурентноздатною, а державі – 
економічно та політично незалежною.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Відомо, що енергозбереження – це реа-
лізація організаційних, правових, економічних, 
технічних, технологічних та інших заходів, спря-
мованих на зменшення обсягу використовуваних 
тепло- та енергоресурсів при збереженні відповід-
ного ефекту від їх використання, а також залучення 
в господарчий обіг відновлювальних та нетрадицій-
них джерел енергії та інші заходи, що мають на меті 
енергозбереження.

У сучасних умовах для успішного функціону-
вання енергетичного сектора країни важливо під-
вищення ефективності використання як палива та 
енергетики, так і енергетичної галузі в цілому.

Енергоефективність у формі енергозбереження, 
як завдання державної важливості, повинна стати 
не просто частиною економічної політики держави, 
а головним напрямком діяльності практично всіх 
галузей економіки, підприємств і організацій. Зрос-
тання її сприяє посиленню конкурентоспроможності 
продукції, зменшує імпорт енергії, тому підвищення 
енергозбереження та зниження енергоємності треба 
розглядати як одне із пріоритетних завдань розвитку 
економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Потен-
ціал енергозбереження є «вічна», постійно присутня 
економічна категорія, він існує завжди як резуль-
тат технічного прогресу та зміни його структури і не 
може бути реалізований миттєво у зв’язку з постій-
ною наявністю тимчасового лага між появою інно-
вацій та їх впровадженням. За даними В. Лисенка, 
потенціал енергозбереження можна класифікувати 
за різними ознаками [2]:

- у територіальному (регіональному) розрізі (по 
економічних районах);

- у розрізі галузей економіки;
- у розрізі досягнень НТП, державної енергетич-

ної політики;
- у розрізі невідновлюваних / відновлюваних дже-

рел енергії;
- у розрізі видів генеруємої і використовуваної 

енергії (електро-, теплоенергія і т. д.);
- у розрізі геологічної вивченості та освоєння 

запасів енергетичних ресурсів;
- у розрізі наявних втрат енергії.
Різні зарубіжні та вітчизняні дослідження пока-

зують, що, як правило, потенціал енергозбереження 
сягає 50% і більше поточного енергоспоживання, і 
не менше половини цього потенціалу може бути від-
несено до категорії абсолютно ефективних заходів. 
Зрозуміло, що енергозбереження, будучи в значній 
частині менш капіталоємним процесом, ніж видо-
буток первинних енергоресурсів, здатне скоротити 
інвестиційний попит ПЕК і тим самим прискорити 
темпи економічного розвитку. Значний потенціал 
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енергозбереження закладений в модернізації мереж, 
трансформаторів і електродвигунів. Як показують 
розрахунки, частка цього напряму в загальному 
потенціалі енергозбереження, при проведенні полі-
тики підвищення його енергоефективності, може 
скласти неменше 40%.

Відзначимо, що економічні труднощі перехід-
ного періоду торкнулися паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК) в меншій мірі, ніж інших галузей 
матеріального виробництва. Однак можна з впевне-
ністю говорити про кризу і в цій області. Характер 
труднощів у ПЕК пов’язаний з інтенсивним нарощу-
ванням виробництва паливно-енергетичних ресурсів 
в минулі роки при вкрай низькій ефективності їх 
використання і нестачі капіталовкладень. 

З виходом економіки з кризи можна сподіватися, 
що внутрішнє енергоспоживання збільшиться. При 
цьому ПЕК, що характеризується сильним зносом 
виробничого потенціалу, виступає одним з основних 
претендентів на інвестиції, що може істотно упо-
вільнити ефективність процесу відновлення еконо-
мічного зростання. Разом з тим, є великий резерв 
зменшення інвестиційного попиту ПЕК за рахунок 
проведення більш активної енергозберігаючої полі-
тики. Потенціал енергозбереження в Україні сягає 
40–50% поточного енергоспоживання, причому зна-
чна частина цього потенціалу може бути реалізована 
при витратах менших, ніж потрібно для виробни-
цтва адекватної кількості первинних енергоресур-
сів. Проте успіхи енергозберігаючої політики досі 
були дуже скромними, якщо не сказати плачевними. 
Досвід багатьох країн з ринковою економікою пока-
зав, що енергозбереження вимагає комплексу заходів 
державного регулювання, які повинні забезпечити 
умови для обов’язкового проведення енергозбері-
гаючої політики у всіх сферах діяльності господар-
ських суб’єктів. Зараз в Україні управління енергоз-
береженням на макрорівні відсутня. У цих умовах 
виробники палива та енергії, в основному монополії 
або монопольні об’єднання, маючи великий вплив у 
державних і фінансових структурах, продовжують 
орієнтувати національну економіку на збереження 
сильної залежності від ПЕК.

Довгий час можливості енергозбереження в Укра-
їні недооцінювалися. В результаті вона займає одне з 
перших місць у світі за величиною енергоємності ВВП. 
Для реалізації концепції енергозбереження необхідна 
зміна пріоритетів у розвитку енергетики, що вима-
гає певної волі і послідовності у проведенні в життя 
енергозберігаючих принципів, оскільки нарощування 
виробництва первинних енергоресурсів до цього часу 
є домінантою енергетичної політики країни. 

Слід відзначити, що реалізація державної полі-
тики управління енергозбереженням повинна базу-
ватися на якісно нових підходах, що дозволяють 
створити економічну зацікавленість господарюю-
чих суб’єктів у ефективному використанні наяв-
ного потенціалу енергозбереження, насамперед за 
рахунок інвестування енергозберігаючих проектів. 
В умовах, коли основні виробничі фонди більшості 
галузей за своїм станом застаріли і наблизилися до 
критичного рівня, на перший план виходить реалі-
зація проблеми широкомасштабного впровадження 
підвищуючих енергоефективність загальнопромисло-
вих інноваційних технічних рішень, розроблених на 
основі вітчизняних перспективних технологій, які не 
поступаються зарубіжним зразкам і задовольняють 
попит виробників і споживачів енергетичних ресур-
сів. При цьому головним важелем державного впливу 
на інвестиційну активність є нормалізація розрахун-

ково-фінансового клімату в країні, відповідна подат-
кова, митна і цінова політика; підвищення рівня 
управління цим процесом, а також фінансова під-
тримка на поворотній основі енергозберігаючих про-
ектів на початковій стадії протягом двох-трьох років 
в рамках реалізації програм енергоефективності на 
всіх рівнях.

Доведено, що цінова політика є необхідною, 
але недостатньою умовою інтенсифікації енергоз-
береження. Підвищення дієвості енергозберігаючої 
політики передбачає здійснення системи правових, 
адміністративних та економічних заходів, що сти-
мулюють ефективне використання енергії. Завдання 
полягає в тому, щоб за рахунок проведення ціле-
спрямованої державної політики створити стійку й 
ефективну систему інвестування в енергозбереженні, 
забезпечивши на період дії енергетичної стратегії 
більш привабливі умови для вкладення вітчизняного 
капіталу в цю сферу діяльності, виключивши мож-
ливі фінансово-економічні ризики.

Основу реалізації державної енергозберігаючої 
політики складають, регіональні, галузеві цільові 
програми, завдання яких спрямовані на досягнення 
реальної економії та ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів.

Досвід вказує на те, що при реалізації технологіч-
ного потенціалу енергозбереження виділяються три 
категорії енергозберігаючих заходів:

- низьковитратні заходи, які зводяться до наве-
дення порядку при використанні палива та енергії: 
усунення втрат енергоносіїв при транспортуванні та 
зберіганні, дотримання енергоекономічних техноло-
гічних режимів, заміна енергообладнання надлиш-
кової потужності, оснащення споживачів лічильни-
ками енергоносіїв і т. п.;

- капіталомісткі заходи, що вимагають значних 
цільових інвестицій і здійснювані, тільки якщо 
ефект від енергозбереження в прийнятні терміни 
окупить витрати на їх реалізацію;

- супутні заходи, що виконуються в процесі тех-
нічного переозброєння галузей народного господар-
ства, коли енергозбереження є супутнім фактором; до 
них відносяться також зміна структури використову-
ваних матеріалів, технологій, кінцевих продуктів.

Розосередження потенціалу енергозбереження 
в Україні неоднорідне по галузях: найбільша час-
тина сконцентрована в промисловості і будівництві 
(35%), паливно-енергетичному комплексі (28%) 
і ЖКГ (28%), у той час як на транспорті (6%), та 
сільському господарстві (3%) він не такий значний. 
Тому реалізація регіональних програм енергозбере-
ження повинна базуватися на певних фінансових та 
організаційних механізмах. Основу програм енер-
гозбереження складають енергозберігаючі проекти. 
Впровадження енергозберігаючих проектів вимага-
ють значних інвестицій, якими не володіють тради-
ційні інвестори проектів. Перспективним напрямком 
фінансування енергозберігаючих проектів у повному 
обсязі та у встановлені терміни є інтеграція джерел 
грошових засобів: цільових програм, банківських 
кредитів, вітчизняних і міжнародних інвесторів, 
власних коштів підприємств та коштів державної 
підтримки.

Висновки з даного дослідження. Питанням раціо-
нального споживання паливно-енергетичних ресурсів 
в Україні надається велика увага. Дуже актуальними 
є дослідження, присвячені аналізу енергетичного 
комплексу України, розробці та реалізації сучасних 
енергозберігаючих технологій, техніко-економічному 
аналізу ефективності їх використання.
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Реалізація потенціалу збереження повинна базу-

ватися на комплексному підході, який представляє 
собою систему ієрархічних підпорядкованих задач, 
рішення яких забезпечить досягнення координу-
ючої цілі та враховує вплив різноманітних факто-
рів і параметрів технологічних і енергозберігаючих 
виробництв.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК  
В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

У статті описуються проблеми з фінансуванням малих та середніх сільськогосподарських підприємців в умовах глибокої 
економічної кризи та посиленої девальвації національної валюти. Шляхом міркувань і результатів у дослідженні визначено комп-
лекс дій і заходів, спрямованих на забезпечення та розвиток кредитних спілок у районах і селах у сучасній Україні. Розглянуто 
особливості кредитних спілок в порівнянні з комерційними банками, чинники, які стримують розвиток кредитних спілок, а також 
існуючі загрози та проблеми, з якими стикаються кредитні спілки у поточній роботі з позичальниками.
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Добровольская Е.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ В АГРАРНОЙ 
СФЕРЕ УКРАИНЫ

В статье описываются проблемы с финансированием малых и средних сельскохозяйственных предпринимателей в усло-
виях глубокого экономического кризиса и усиливающейся девальвации национальной валюты. Путем рассуждений и резуль-
татов в исследовании определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение и развитие кредитных союзов в 
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СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблеми. Ми знаємо специфіку 
нинішньої весни і специфіку весняно-польових робіт. 
Через глибоку економічну кризу, посилену деваль-
вацію національної валюти наші аграрії втратили 
свої фінансові ресурси, бо вони знецінилися, а тепер 
постала необхідність проводити польові роботи, 
купувати пальне, мінеральні добрива, запчастини до 
сільгосптехніки, насіннєвий матеріал і багато чого, 
що потребують ці роботи. Але це все прив’язано 
до долара і ціна на це все суттєво зросла. Отже, на 
порядок денний вийшло питання, як виживуть наші 
сільськогосподарські виробники, чи залишаться на 
ринку, чи хтось змушений буде зменшити площі, які 
обробляє і це може негативно позначитися на стані 
нашого сільського господарства, яке на сьогодні є 
провідним сектором нашої національної економіки. 
Особливо гостро це питання торкнулося малих та 
середніх сільськогосподарських підприємців – це 
особисті селянські господарства, фермерські госпо-
дарства, бо вони не можуть доступитися до банків-
ських кредитів. Великі банки часто їх не помічають, 
оскільки у них немає достатньої кількості застав-
ного майна і, зрештою, ті відсотки, які пропонують 
комерційні банки є надто високими і пере обтяжли-
вими для малого бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням виникнення кооперативної ідеї та аналізу 
діяльності перших кооперативів присвячені праці 
І. Витановича [1], К. Пажитнова [9], М. Туган-Бара-
новського. Вагомий внесок у дослідження проблем 
кредитно-кооперативного руху зробили такі вчені, 
як Р. Бігун, А. Качор, О. Моргун, О. Саленко та 
ін. Різноманітним аспектам наукових розробок із 
питань функціонування кредитних спілок присвя-
чені праці сучасних учених-економістів М. Алі-
мана, С. Бабенка, В. Гончаренка [2, 3], Р. Коцов-
ської, А. Оленчика, А. Пантелеймоненка [10], 
А. Стадника. Вирішенню проблеми формування коо-
перативного сектора в сільському господарстві при-
ділено достатньо уваги в роботах М. Дем’яненка, 
П. Макаренка, М. Маліка, П. Саблука, С. Юрія та 
інших. Завдяки доробку цих вчених сформульовано 
підґрунтя для подальших наукових досліджень. 
Водночас залишаються недостатньо висвітленими 
питання удосконалення фінансового забезпечення 
та розвитку кредитної кооперації в Україні, які б 
враховували реальний стан аграрної економіки та 
перспективи розвитку, а також можливості креди-
тування суб’єктів підприємницької діяльності кре-
дитними спілками.



105ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Постановка завдання. Тож і постає питання 

до кредитних спілок – чи спроможні вони в надто 
складний для селян час підтримати їх своїми фінан-
совими ресурсами і посприяти в подальшому розви-
тку малого та середнього сільськогосподарського під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання не нове, воно мабуть загострилося у 
2015 році через те, що регулятор підняв облікову 
ставку до 30%. Селяни продали у цьому році все своє 
збіжжя за тими цінами, які склалися у 2014 році 
з прив’язкою до того курсу, який був на той час. 
Якщо взяти посівну компанію, яка необхідна до про-
ведення, то майже 75% витрат припадає на імпортні 
складові: паливно-мастильні матеріали, запчастини, 
пестициди, гербіциди, мінеральні добрива тощо і 
тільки 25% – на витрати, які мають українське похо-
дження. Отже, 75% прив’язано до іноземної валюти, 
імпортується, у в зв’язку з чим вартість витрат на 
1 га порівняно з весняною компанією минулого року 
зросла. Якщо планові витрати складали 2087,00 грн 
на га, то в поточному році декларують 3500,00 грн, 
це з урахуванням того, що селяни мали перехідні 
залишки: насіння, тощо. Ми говоримо про те, що 
селяни докуповували матеріально-технічні засоби 
за ціною поточного року за курсом поточного року, 
який стрибнув до більше сорока і опустився до 
більше 20,00 грн. Це суттєво призвело до подорож-
чання посівної кампанії. Якщо взяти по макроциф-
рах, то на посівну кампанію цього року витрачено 
67 млрд грн, для порівняння в минулому році – 
42,8 млрд грн (з урахуванням весняно-польових 
робіт АР Крим, Луганської і Донецької областей). 
Тобто ми маємо посівну кампанію, що майже вдвічі 
подорожчала.

Хочу привернути увагу до того, що відбувається 
в банківському секторі. Відтік капіталу призвів до 
того, що великі банки зосередили свою увагу на 
поточному кредитуванні тієї клієнтської бази, яка 
була у них до початку поточного року.

Всі розуміють, що аграрний сектор є «локомоти-
вом», тому що надає найбільшу виручку у валюті, яка 
приходить в Україну серед всіх інших галузей, але, 
окрім того, ми маємо цей «локомотив», який повинен 
дати роботу зокрема машинобудівній галузі, хімічній, 
транспортній. Таким чином, з одного боку, ми маємо 
підвищений попит аграріїв до коштів 66-67 млрд грн, 
а з другого, ті пропозиції по кредитам, які надають 
банки дуже обмежені, попит зріс, пропозиція зви-
чайно, що зменшена, проценти зависокі.

Банкіри декларують, що вони мають справу у 
своїх кредитах з банком землі від селянина від 500 
гектарів і більше, бо до 500 гектарів вони вважають 
ведення бізнесу з операційних витрат дуже дороге і 
вони просто не обслуговують таких клієнтів. Ніша, 
яка залишається незаповненою, визначена, єдине 
питання залишається, що може дати селянин, щоб 
одержати кошти, і хто ці кошти може дати. 

Тема спілкування нагальна. Банківські установи 
вказують на те, що аграрний сектор має найкращу 
динаміку повернення взятих запозичень серед інших 
галузей економіки – неповернення до 7 %, а по Укра-
їні неповернення коливається на рівні 12%.

Ніхто не говорить про те, що бізнесу довіряють, 
НБУ констатує про те, що банківський сектор вже 
перейшов від формального дослідження і оформ-
лення предмету застави під ті кошти, що беруться, до 
безпосереднього вивчення (вони почали вже вивчати 
і розуміються на агровиробництві, мають відповід-
них агрономів, зоотехніків, які вивчають бізнес) і 

в першу чергу вони кредитують сам бізнес і вдруге 
оформляють безпосередньо документи, які вимагає 
регулятор для того, щоб кредит був залучений.

Таким чином, кредитні спілки – це тільки неве-
ликий сегмент кредитної кооперації. Надання кре-
дитних послуг кредитними спілками займає 10 час-
тину всього ринку – 2,6 млрд активів, тоді як ринок 
надання кредитних послуг – 13 млрд активів.

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок Укра-
їни – ВАКСУ – об’єднує 140 кредитних спілок, з них 
29 є учасниками робочої групи Аргоінвесту.

Тільки 29 кредитних спілок у надскладному 
2014 році надали кредитів сільськогосподарським 
виробникам на суму 17 млн грн, якщо в рамках дер-
жави – це мало, а якщо 29 кредитних спілок – це 
непогано.

Як використати кредитні спілки як фінансовий 
механізм – залучити об’єднані кредитні спілки, як про-
відник ресурсу. Об’єднання кредитних спілок Націо-
нальна асоціація кредитних спілок України – НАКСУ, 
через яку сьогодні реалізуються різні програми, нада-
ють кредити під 19% річних на залишок суми.

Кредитні спілки здебільшого займаються спожив-
чим кредитуванням. Частка у 2011 році агрокреди-
тів у кредитному портфелі кредитних спілок – 6-8%, 
сьогодні – за 19%. Це новий крок, нові програми, 
нові види кредитування.

Як показують дослідження, кредитні спілки відо-
бражають кредити домогосподарств у складі спожив-
чих кредитів, наданих на інші потреби. Це спричи-
нено тим, що усі фізичні особи перебувають у рамках 
закону про захист прав споживачів і така тради-
ція існує роками. Тому в державній статистиці ми 
бачимо значно менші відсотки. Це лише буде озна-
чати, що частина кредитів, яка працює на селі, зна-
ходиться і формує власне більшу частку того блоку 
кредитів, які називаються споживчими.

Що є малий бізнес для сільського господарства 
України? Зараз стоїть питання для виживання 
малого, дрібного та середнього бізнесу в Україні. 
Малий бізнес – це 80% овочівництва, 90% – ринку 
картоплі, більше 20% – зернові. Фінансувати треба 
тих, хто вже працює і існує.

Особливостями кредитних спілок є:
1. Кредитні спілки найближче знаходяться до 

малого і дрібного сільськогосподарського бізнесу (роз-
ташовані в сільській місцевості). Для порівняння, 
кредитні установи сконцентровані у великих містах 
і доступ виробника до кредитів обмежена, а також 
дуже високі середньорічні відсотки по кредитах. 
Якщо порівняти проценти по споживчим кредитам 
комерційних банків – майже 700% річних, а кредитні 
спілки надають під 44%. Тому сільськогосподарським 
виробникам цікаві ближчі і дешеві кредити.

2. Кредитні спілки видають незначний роз-
мір кредиту: на ведення сільського господарства у 
2014 році – 8 000 грн, а фермерам – від 80 000 грн до 
110 000 грн. Цифри сформовані на підставі ринкових 
відносин та попиту, того, що більше потребується.

3. Багато сумнівів, чи буде комерційний банк кре-
дитувати під такі проценти і під заставу. У комер-
ційного банку застава складає 200-250% від тієї 
суми, що хоче позичальник отримати. Необхідно 
100 000 грн, надай застави на 200-250 тис. грн. Як 
працюють кредитні спілки: 80% кредиту надається 
під поруку, 20% – застава, якою може бути трактор, 
корова. Жодний комерційний банк на це не піде.

4. Говорячи про членство у ВАКСУ, хочемо під-
креслити, що 70% кредитних спілок – це ті, що 
працюють в районних центрах і селах. Це означає, 
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що вони кредитують саме селян і значна частина їх 
ресурсів працює на розвиток домогосподарств, у тому 
числі і на потреби домашнього виробництва, збіжжя, 
тваринництва.

У статистиці цікавий момент у тому, що в мину-
лому році обсяги кредитів на село збільшилися щодо 
попередніх років удвічі. Люди у селі бачать свою 
перспективу і хочуть планувати своє життя й орієн-
тувати його на отримання доходів в агросекторі.

Міські кредитні спілки все більше йдуть шля-
хом створення відділень у районних центрах і селах, 
розуміючи, що селянська громада – це дуже міцна 
структура і кредитування на селі в дійсності забез-
печує не тільки підтримку тих громад, а і гарну ста-
тистику щодо повернення кредитів.

5. Існує тенденція до збільшення попиту на агро-
кредити, оскільки кількість банків з агрокредиту-
вання щороку зменшується (комерційні банки не 
кредитують з осені).

6. Навчивши позичальників, як знижувати 
собівартість виробленої продукції і розвивати гос-
подарство у бік інфраструктури, кредитні спілки 
отримують надійних позичальників, які зможуть 
отримувати прибутки цілий рік. Кредитні спілки 
не тільки кредитують, а і проводять багато семіна-
рів, навчають людей. Працівники кредитних спілок 
вивчають ринок і консультують сільськогосподар-
ських виробників – від вирощування, пакування, 
логістики до кінцевого споживача. Банки про це 
знають, але ніколи вони цим займатися не будуть 
для дрібних домогосподарств. Кредитні спілки цим 
займаються, тому що це вони роблять для своїх пай-
щиків, членів. Кредитні спілки зацікавлені і піклу-
ються про те, щоб пайщик більше заробив коштів і 
погасив свої зобов’язання.

Чинники, які стримують розвиток кредитних 
спілок:

1. Кредитні спілки обмежені законодавчо: дозво-
лено кредитувати виключно фермера або сільськогос-
подарського виробника, не можуть кредитувати гос-
подарства. Надто застарілий і не актуальний закон 
«Про кредитні спілки» від 2002 року, необхідна його 
нова редакція.

2. Відсутність у державному бюджеті 2015 року 
цільових програм підтримки сільськогосподарських 
виробників.

3. Необхідність залучення кредитних спілок до 
різних державних цільових програм з урахуванням 
особливостей кредитних спілок і певних фінансових 
обмежень.

Загрози та проблеми, з якими стикаються кре-
дитні спілки в роботі з позичальниками:

1. Більшість сільськогосподарських товаровироб-
ників працює по традиційним технологіям з низь-
кою рентабельністю, тому погашення кредиту займає  
2-3 роки, а не 1 рік за планом. Комерційні банки у 
таких випадках отримують рефінансування і сьогодні 
заробляють на валюті, кредитні спілки не отриму-
ють рефінансування, але ж члени кредитних спілок 
більше довіряють кредитним спілкам, ніж банкам.

2. Інфляція змушує збільшувати кредити на обо-
ротні засоби, а застава залишається на тому ж рівні.

Необхідно зауважити, що на сьогодні в Україні 
налічується 40 тис. фермерських господарств і ця 
цифра є сталою, і не йде останнім часом в розвиток, 
мабуть це є той ресурс, який вичерпано. Але є мож-
ливість створення сімейних фермерських господарств 
або фермерські господарства сімейного типу. У Вер-
ховній Раді України на друге читання буде подава-
тися відповідний законопроект, у першому читанні 

він прийнятий. Передбачається, якщо цей інструмен-
тарій впровадиться, то Україна отримає не 40 тис. 
фермерських господарств, а від 400 до 700 тисяч фер-
мерських господарств сімейного типу. Це є та сама 
база для кредитних спілок, бо вони потребуватимуть 
невеликих за сумами кредитів. Необхідно над цим 
подумати і врахувати це у новому законі про кредитні 
спілки, тому що не завжди фермерські господарства 
сімейного типу будуть юридичними особами, а часто-
густо – в якості СПД фізична особа.

Але ми приєднуємося до думки, що не фермер-
ські господарства сімейного типу будуть базою для 
кредитних спілок, а навпаки, уже сьогодні кредитні 
спілки «виростили» позичальника-селянина, який 
фактично постійно користувався послугами кредит-
них спілок і готовий зараз сформувати ту когорту і 
стати фактичним учасником цього процесу по ство-
ренню фермерських господарств сімейного типу, 
якщо цей законопроект буде ухвалений і буде врахо-
вувати всі ті моменти, які є важливими.

Зазначаємо, що аграрна економіка багатоукладна, 
існують великий, середній і малий бізнеси. Агрохол-
динги самостійно виходять на міжнародні ринки, бо 
це виробничий процес, це суцільні цехи на землі. 

Але ж Україна потребує села, і малий та серед-
ній бізнес понад усе дбає про розвиток сільських 
територій, створює робочі місці, наповнює місцеві 
бюджети своїми податками і, зрештою, він не дає 
українському селу вмерти. Тому, поки ми говоримо 
про малий і середній бізнес, то поряд з економічним 
аспектом ми зачіпаємо і соціальний момент, і він 
дуже багато важить для майбутнього українського 
села і саме у цьому контексті діяльність кредитних 
спілок дуже багато важить.

Зупинимось також на темі доставки фінансового 
ресурсу в кінцевому результаті до селянина, а саме, 
хто прийматиме на себе валютний ризик, якщо інвес-
тор-іноземець має намір вкласти в Україну інвести-
цію в валюті. На нашу думку необхідно продумати 
механізм об’єднання банківської сфери і кредитних 
спілок і змінити тему конкуренції на тему співп-
раці. У такому разі банкіри рахують собівартість 
по окремому кредиту і, якщо дохідність є меншою 
за витрати по його обслуговуванню, вони просто не 
будуть цим займатися, бо це їм нецікаво і невигідно. 
Саме тут можна поєднати свої зусилля, якщо йдеться 
про валютні інвестиції. Відтак кошти в іноземній 
валюті можуть бути розміщені в банківській установі. 
Банк має право працювати з валютою і отримує цей 
ресурс на депозит. Під гарантію цього депозиту фак-
тично банк надає кредит в гривневій масі кредитній 
спілці, яка вже знає, що робити з цими грошима. Кре-
дитні спілки нададуть ці гроші конкретним людям в 
сумах, які будуть становить 10 000 грн, 15 000 грн, 
20 000 грн. Від того, як будуть міцніти наші особисті 
домогосподарства, як вони почнуть перетворюватися 
на сімейні фермерські господарства, так будуть зрос-
тати і обсяги цього кредитування.

Висновки з проведеного дослідження. Ми пропо-
нуємо продумати фінансовий механізм, який дозво-
лить об’єднати державні банки, які можуть взяти 
безпосередню участь у цьому процесі, і кредитні 
спілки, які будуть реалізовувати цільові програми. 
Таким чином, ми зможемо не наражати нашого 
позичальника на валютні ризики і не наражати кре-
дитні спілки, які не можуть працювати з валютою, і, 
таким чином, ми донесемо цей фінансовий ресурс до 
кінцевого споживача.

Хочемо також підкреслити, що кредитні спілки 
активно допомагають сільгоспвиробникам, при тому 
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використовуючи кошти місцевих громад. Отже, при 
цьому акумулюється місцевий ресурс, який працює 
на місцеву громаду і, коли підніметься загальний 
рівень життя в Україні, то, відповідно, цей ресурс 
збільшиться.
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню фінансового планування в банку. Визначено сутності поняття «фінансове планування», 
здійснено його критичний аналіз. Досліджено сутність системного підходу по відношенню до фінансового планування в банків-
ській діяльності. Запропоноване власне визначення «фінансове планування» з позиції системного підходу. Вивчено роль страте-
гічного, тактичного та оперативного фінансового планування в системі фінансового планування банку. Запропоновано структура 
компонентів фінансового плану банку у розрізі: плану активів і пасивів банку, плану доходів і витрат банку, плану прогнозних 
значень основних фінансових показників діяльності банку. Визначено процедуру фінансового планування діяльності банку.

Ключові слова: система, фінансове планування, фінансова стратегія, стратегічне планування, тактичне планування, опе-
ративне планування. фінансовий план.

Шпонарская А.М., Доценко И.О. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию финансового планирования в банке. Определены сущности понятия «финансовое пла-

нирование», осуществлен критический анализ данного понятия. Исследована сущность системного подхода по отношению к 
финансовому планированию в банковской деятельности. Предложено собственное определение «финансовое планирование» 
с позиции системного подхода. Изучена роль стратегического, тактического и оперативного финансового планирования в систе-
ме финансового планирования банка. Предложена структура компонентов финансового плана банка в разрезе: плана активов и 
пассивов банка, плана доходов и расходов банка, плана прогнозных значений основных финансовых показателей деятельности 
банка. Определена процедура финансового планирования деятельности банка.

Ключевые слова: система, финансовое планирование, финансовая стратегия, стратегическое планирование, тактическое 
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Shponarska A.M., Dotsenko I.O. THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING IN BANKING
The article is sanctified to research of the financial planning in a bank. Сутності of concept «financial planning» is certain, he is 

carried out walkthrough. Essence of approach of the systems is investigational in relation to the financial planning in bank activity. An 
offer own determination the "financial planning" from position of approach of the systems. The role of the strategic, tactical and operative 
financial planning is studied in the system of the financial planning of bank. It offers structure of components of financial plan of bank in 
a cut: to the plan of assets and passive voices of bank, plan of acuestss and charges of bank, plan of prognosis values of basic financial 
performance of bank indicators. Procedure of the financial planning of activity of bank is certain.

Keywords: system, financial planning, financial strategy, strategic planning, tactical planning, operative.

Постановка проблеми. Загострення конкурентної 
боротьби в банківському секторі, зниження темпів 
приросту обсягів фінансових ресурсів, зменшення 
рівня доходів і, відповідно, збільшення витрат обу-
мовлюють необхідність підвищення ефективності 

системи управління банківською діяльністю та її 
ключового елемента – фінансового планування. Саме 
фінансове планування є основою фінансового управ-
ління банком, яке дозволяє з урахуванням специ-
фіки конкретного етапу розвитку визначити мету 
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його діяльності та обґрунтувати можливі шляхи її 
досягнення, враховуючи наявні і потенційно мож-
ливі фінансові ресурси.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сві-
товій теорії і практиці проблемам фінансового плану-
вання діяльності банків приділяється багато уваги. 
Вагомий внесок у розробку теоретичних положень 
та методичних підходів з цієї тематики зробили 
такі вчені, як Р.В. Віл, Е.Дж. Долан, М.А. Поукок, 
Е. Рід, Дж. Сінкі, Ф.У. Тейлор, У. Тімоті, Д. Хан.

Широко відомі праці таких російських авторів, як 
О.І. Лаврушин, Г.П. Панова, К.К. Садвакасов, та україн-
ських – О.В. Васюренка, О.В. Дзюблюка, А.М. Мороза, 
Л.О. Примостки, Н.П. Шульги, які присвячені проблемі 
фінансового планування діяльності банків.

Постановка завдання. Метою статті є критичний 
аналіз трактування поняття «фінансове планування» 
в банківській діяльності з позиції системного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вою функціональної системи управління банком 
виступає планування його діяльності з наступним 
контролем за реалізацією розроблених планів. Сис-
тема як загальнонаукове поняття – це сукупність 
взаємопов’язаних і відповідним чином упорядко-
ваних елементів, що утворюють певну цілісність, 
структурність та ієрархічність, які мають певну 
мету. Досліджуючи таке поняття, як «фінансове пла-
нування», доцільно розглянути різні тлумачення та 
погляди на фінансове планування та застосувати до 
даного визначення системний підхід.

Через існування різних економічних шкіл існу-
ють різні тлумачення та погляди на фінансове плану-
вання, тому багато авторів дають визначення терміна 
«фінансове планування» по-різному (табл. 1).

Виходячи з розглянутих визначень, на думку 
автора, доцільно розглядати «фінансове планування» 
як сукупність дій щодо складання фінансових пла-
нів, що включає усі напрями діяльності організації, 
прогнозування ресурсної бази та визначення можли-
вого потенціалу.

Сутність системного підходу по відношенню до 
фінансового планування полягає у пошуку простого 
в складному, здійсненні декомпозиції фінансового 
планування на конкретні складові частини. Засто-
сування системного підходу означає, дослідження 
окремих структурних частин системи фінансового 
планування, виявлення ролі кожної з них в загаль-
ному функціонуванні системи і навпаки, врахування 
усіх взаємозв’язків, виявлення дії системи в цілому 
на окремі її елементи.

Відповідно до системного підходу, фінансове пла-
нування розглядається як сукупність елементів, 
пов’язаних між собою не тільки за змістом, але і в 
часі (вхід і вихід, зв’язок із зовнішнім середовищем, 
прямий і зворотний зв’язок). Вхід включає наукові 
підходи до формування системи планування, стра-
тегічні і оперативні цілі діяльності банку, інформа-
ційні потоки, що містять сукупність даних про стан 
цільових параметрів управління, зовнішнє і вну-
трішнє середовище функціонування банку. Зовнішнє 
оточення системи планування – це сукупність 
об’єктів, що не входять у систему, змін стану яких 
може вплинути на зміну стану і цілей системи та її 
елементів. Виходом системи планування є встанов-
лення таких показників і заходів, які забезпечують 
досягнення поставлених на вході цілей. З позицій 
суб’єктів планування елементами системи плану-
вання виступають керівники й управлінці, які здій-

Таблиця 2 
Система фінансового планування діяльності банку [3]

Система планування Форми реалізації 
фінансового планування Сутність Період 

планування

Стратегічне фінансове 
планування

Розробка стратегічного 
фінансового плану роз-
витку банку

Система довгострокових цілей фінансової 
діяльності банку, що визначаються фінансовою 
політикою банку та найбільш ефективні шляхи 
їх досягнення

До трьох років

Тактичне планування 
фінансової діяльності 
банку

Розробка поточних 
фінансових планів за 
окремими аспектами 
фінансової діяльності 
банку

Розробка конкретних видів фінансових планів, 
що дозволяють визначити джерела формування 
ресурсів банку, напрямки їх використання, 
сформувати структуру доходів та витрат, забез-
печити ліквідність та платоспроможність банку. 
Основні види тактичних фінансових планів: 
план доходів та витрат; балансовий план; план 
надходження та використання ресурсів банку

До року

Оперативне планування 
фінансової діяльності 
банку

Розробка оперативних 
фінансових планів за 
всіма основними питан-
нями фінансової діяль-
ності банку

Розробка комплексу короткострокових плано-
вих завдань з фінансового забезпечення осно-
вних напрямів діяльності банку. Основні форми 
оперативних фінансових планів: бюджети; пла-
тіжні календарі.

Місяць, квартал

Таблиця 1
Визначення терміну «фінансове планування»

Автор Визначення

О.А. Кири-
ченко [1, c. 151]

– завершальним етапом бізнес-пла-
нування, метою якого є оцінити 
наскільки розроблений бізнес-план 
забезпечений відповідними ресурсами 
та внутрішніми можливостями

Л.О. При-
мостка [7, c. 132]

– спрямовується на перетворення 
стратегічних цілей та завдань банку 
в конкретні (абсолютні й відносні) 
значення результативних фінансових 
показників діяльності банківської 
установи через реалізацію комплексу 
заходів у сфері фінансів

Ю.Л. Овдій 
[4, c.19]

– має велике значення для практики 
внаслідок того, що воно є детальним 
плануванням основної діяльності 
банку і його результати мають чітку 
кількісну оцінку

А.М. Поддєрьогін, 
М.Д. Білик [6]

– процес визначення обсягу фінан-
сових ресурсів за джерелами фор-
мування і напрямками їх цільового 
використання згідно з виробничими 
та маркетинговими показниками під-
приємства у плановому році

Л.М. Павлова [5] – це ніщо інше, як планування 
фінансових ресурсів і фондів грошо-
вих коштів

А.І. Балабанов [2] – процес вироблення планових 
завдань, складання графіка їх вико-
нання, розробка фінансових планів 
і фінансових програм забезпечення 
їх необхідними ресурсами і робочою 
силою, контроль за їх виконанням
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снюють планування та планові розрахунки, на основі 
яких формуються плани.

Систему фінансового планування в банку можна 
представити як сукупність стратегічного, тактичного 
та оперативного фінансового планування, характе-
ристика кожного з яких наведена у таблиці 2.

Початковим вихідним етапом планування є про-
гнозування основних напрямків і цільових пара-
метрів фінансової діяльності шляхом розробки 
загальної фінансової стратегії банку, яка покликана 
визначати завдання і параметри поточного фінансо-
вого планування. Система прогнозування фінансової 
діяльності є найбільш складною серед розглянутих 
систем фінансового планування і вимагає для своєї 
реалізації висококваліфікованих виконавців.

Головним інструментом забезпечення фінансового 
розвитку банку є його фінансова стратегія. Фінан-
сова стратегія – це підсистема корпоративної стра-
тегії розвитку у вигляді довгострокової програми 
конкретних дій з формування та використання 
фінансових ресурсів банку для досягнення позитив-
ного результату. До конкретних фінансових страте-
гій належать такі як нарощування капітальної бази 
банку, розширення депозитної бази, кредитування, 
інвестування.

Основою фінансового планування в банку висту-
пає фінансова політика – складова загальної полі-
тики банку, зміст якої визначається прийнятою бан-
ком концепцією розвитку фінансів, стратегічними 

цілями, що розкривають основні напрямки форму-
вання, розподілу та використання фінансових ресур-
сів та сукупністю заходів, що здійснюються орга-
нами управління для досягнення поставлених цілей.

Тактичне фінансове планування діяльності 
банку – це процес знаходження оптимального 
розв’язання фінансових завдань банку в межах стра-
тегічних фінансових цілей банку. Необхідність так-
тичного планування визначається важливістю роз-
робки фінансових планів. Фінансовий план банку – це 
документ, у якому бюджет банку і план його порт-
феля активів, пасивів і послуг є логічно пов’язаними 
елементами єдиної системи [3]. У загальному вигляді 
фінансовий план банку являє собою баланс доходів і 
витрат від здійснення його діяльності.

Виокремимо таку ключову структуру-компонент 
фінансового плану в діяльності банку:

– план активів і пасивів банку;
– план доходів і витрат банку;
– план прогнозних значень основних фінансових 

показників діяльності банку.
Запропонована структура компонентів фінансового 

плану діяльності банку у розрізі 3 основних підроз-
ділів є відображенням якості управлінських рішень 
менеджменту та ефективності діяльності. Дану струк-
туру-компонент представимо на рисунку 1.

Фінансовий план включає розрахунок фінансо-
вих результатів діяльності банку на плановий період, 
а також необхідних для цього фінансових, матері-
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Рис. 1. Структура-компонент фінансового плану банку
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альних та людських ресурсів. У процесі фінансового 
планування встановлюються планові значення показ-
ників банківського балансу та звіту про прибутки і 
збитки. По завершенні планового періоду фактичні 
результати порівнюються з плановими, виявляються 
причини відхилень та резерви поліпшення діяльності.

Система фінансових планів у банку розробляється 
на підставі [3]:

– аналізу існуючої структури активів і паси-
вів, їх дохідності та вартості за попередні періоди, а 
також прогнозів на майбутнє відповідно до стратегії 
банку щодо джерел залучення та напрямків розмі-
щення коштів;

– дотримання принципу відповідності між вар-
тістю залучених ресурсів і дохідністю розміщених 
активів з метою отримання необхідного рівня про-
центної маржі, достатньої для ефективної діяльності 
кожного структурного підрозділу банку;

– забезпечення випереджаючих темпів приросту 
доходів порівняно з темпами приросту витрат;

– проведення політики обмеження витрат за 
окремими статтями небанківських операційних 
витрат тощо.

Процедура фінансового планування діяльності 
банку забезпечує:

– визначення конкретних фінансових показни-
ків для досягнення стратегічних цілей і тактичних 
завдань банку;

– чітке бачення проблем і перешкод, що виника-
ють в міру перетворення в життя стратегії і тактики 
банку;

– вироблення нових тактичних шляхів для досяг-
нення стратегічних цілей;

– ефективне оперативне планування. Фінансові 
плани є інформаційною базою для оперативного пла-
нування й управління діяльністю банку. Порівняння 
фактичних результатів із запланованими дає змогу 
визначити ефективність діяльності банку, прийняти 
оптимальні управлінські рішення щодо його подаль-
шого розвитку;

– координацію, кооперацію і комунікації. Якщо 
різні підрозділи або менеджери будуть діяти розріз-
нено, то шансів на досягнення загальних цілей буде 
дуже мало. Фінансове планування дає можливість 
уникнути анархії, узгодити інтереси і дії різних під-
розділів та працівників банку;

– створення основ для оцінки і контролю вико-
нання. Оскільки фінансові плани відображають май-
бутню діяльність банку, то в міру здійснення цієї 
діяльності вони стають базою для оцінювання діяль-
ності менеджерів;

– усвідомлення витрат на діяльність банку. 
Дуже важливим аспектом бюджетування є те, що 
воно змушує менеджерів кількісно обґрунтовувати 
свої плани і дає змогу усвідомити витрати, пов'язані 

з їх виконанням. Менеджери не завжди усвідомлю-
ють вартість своїх рішень. Бюджет допомагає їм 
краще зрозуміти, чого коштують ті чи інші дії, і 
знайти спільну мову при оцінюванні запропонова-
них проектів;

– кількісне обґрунтування планів менеджерів. 
У процесі складання бюджетів менеджер має можли-
вість порівняти витрати і переваги альтернативних 
напрямів, визначити найефективніші способи вико-
ристання ресурсів;

– мотивацію діяльності працівників через орієн-
тацію на досягнення цілей банку. Фінансове плану-
вання стимулює працівників банку на досягнення 
поставлених цілей за умови, що вони брали участь 
у розробці бюджетів і зацікавлені в досягненні вста-
новлених показників. Планові і фактичні резуль-
тати їх роботи можна також використати як основу 
для розробки плану матеріального і морального зао-
хочення;

– виконання вимог нормативних документів і 
контрактів. У деяких випадках складання бюджетів 
передбачене законодавством або умовами контрак-
тів. Наприклад, установи, що фінансуються з держ-
бюджету або за рахунок коштів спецфондів, мають 
складати бюджети в межах наданих коштів.

Висновки з проведеного дослідження. Фінансове 
планування діяльності банку – це сфера управлін-
ської діяльності вищого керівництва банку щодо 
розробки системи фінансових планів з метою пере-
творення цілей, завдань, заходів банку в конкретну 
систему фінансових показників (нормативів). Ефек-
тивне фінансове планування діяльності банку є про-
цесом аналізу фінансової політики, прогнозування 
її результатів, дії на оточення банку та прийняття 
рішень про допустимий рівень ризику і вибору оста-
точних варіантів фінансових планів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Банківський менеджмент : навч. посібник / За ред. О.А. Кири-

ченка. – К. : Знання-Прес. – 2002. – 151 с.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учебн. 

пособ. / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 
480 с.

3. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку : [навч. посіб.] /  
С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університет-
ська книга, 2003. – 734 с.

4. Овдій Ю.Л. Бюджетування в системі фінансового планування 
банків / Ю.Л. Овдій // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 12-23.

5. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление 
денежным оборотом предприятия : учебник / Л.Н. Павлова. – 
М. : ЮНИТИ, 1995. – 400 c.

6. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств : підручник / Кер. кол. 
авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. 
та доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с.

7. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку : навч. посібник /  
Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 1999. – 15 с.



111ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 332.33.64:336.77

Жарікова О.Б.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів і кредиту
Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТІВ ІПОТЕКИ

У статті висвітлено сутність здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
як предметів іпотеки на основі природометричної моделі «Український лан». Аналіз дослідження показав, що така модель до-
зволяє проводити високоточну експертну грошову оцінку ріллі у повній відповідності до вимог Міжнародних стандартів оцінки та 
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НАЗНАЧЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТОВ ИПОТЕКИ

В статье освещена сущность осуществления экспертной денежной оценки земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения как предметов ипотеки на основе природометрической модели «Украинский лан». Анализ исследования пока-
зал, что такая модель позволяет проводить высокоточную экспертную оценку пашни в полном соответствии с требованиями 
Международных стандартов оценки и Национальных нормативных документов.
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Zharikova O.B. EXPERT MONETARY VALUETION OF AGRICULTURAL LAND AS MORTGAGE ITEMS
In the article the essence exercise expert monetary assessment of agricultural land as mortgaged-based natural econometrics 

model «Ukrainian lan». The analysis of the study showed that this model allows high-precision expert evaluation of arable land in full 
compliance with International Valuation Standards and National regulations.

Keywords: expert, monetary evaluation, land, agricultural, natural econometrics model, object mortgage.

Постановка проблеми. Земля є одним з основних 
елементів виробництва, за допомогою якого країна 
створює матеріальні цінності. Поряд з тим, земля 
є природним об’єктом, який вже існує і не створю-
ється людством. Грошова оцінка земель є економіч-
ним механізмом земельних відносин, приватизації 
земельних ділянок, земельно-іпотечного кредиту-
вання, оподаткування та становлення ринку землі. 
Тому актуальність грошової оцінки земель останнім 
часом зростає, а сфери застосування розширюються. 
Оцінка земельної власності є обов’язковим елемен-
том іпотечного кредитування. Експертна грошова 
оцінка земельних ділянок та прав на них прово-
диться з метою визначення вартості об’єкта оцінки, 
при здійсненні цивільно-правових угод щодо земель-
них ділянок та прав на них, крім випадків, визначе-
них Законом України «Про оцінку землі». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, 
пов’язані з підвищенням якості експертної грошової 
оцінки аграрних підприємств, зокрема, земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, які 
виступають у ролі забезпечення зобов’язання, явля-
ють собою предмет постійного дослідження світової 
економічної науки. Вагомий внесок у їх вивченні 
належить зарубіжним вченим, а саме: Д. Гелб-
рейту, Р. Елі, В. Рішару, Т. Коупленду, Д. Рікардо, 
Е. Роллу, Д. Стонеру, Е. Фішеру, Д. Фрідману. Нау-
кові дослідження знайшли відображення у працях 
вітчизняних науковців, зокрема, А.C. Даниленка, 
М.Я. Дем’яненка, В.Я. Месель-Веселяка, Н.С. Кру-
чок, С.І. Кручка, В.М. Кілочка, А.Г. Мартина, 
О. О. Олійник, А.В. Чупіса, О.М. Шпичака та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Вдосконалення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення як предметів іпотеки, застосовуючи 
природометричну модель «Український лан». Роз-

рахунки на основі моделі «Український лан» здій-
сненні на прикладі навчально-дослідного господар-
ства «Нива» Фастівського району Київської області 
та навчально-дослідної станції м’ясного скотарства 
«Світанок» Києво-Святошинського району Київської 
області (назви підприємств змінено).

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
останнє десятиріччя в Україні з’явився ряд мето-
дик, розроблених на базі природометричної моделі 
«Український лан». Їх вдосконалення та подаль-
ший розвиток тривають дотепер. Природометрична 
модель «Український лан» створена влітку 2001 р. 
Першу згадку містить про неї стаття С. Кручка «Про 
бонітування та грошову оцінку ріллі» [7, с. 13–18]. 
За визначенням цього вченого термін «природоме-
трична модель» завдячує своїй появі такому нау-
ковому напрямку, як аграрна природометрія, що 
поєднує природні науки (ґрунтознавство, агрохімія, 
фізіологія рослин та ін.) з математикою, математич-
ною статистикою і комп’ютерними технологіями. 
Природометрія не розкриває сутності природних 
процесів (це функція природничих наук), а матема-
тично описує взаємозалежності між цими процесами 
та вплив людини на них і є основою природометрич-
ного моделювання» [4 с. 82; 6]. Природометрична 
модель «Український лан» оцінює родючість земель-
ної ділянки на основі сталих факторів урожай-
ності [4, с. 139; 6]. До грошової експертної оцінки 
земель сільськогосподарського призначення (ріллі) 
включаються ще й такі показники, як родючість, 
умови зрошення, інтенсивність ерозії, зручність для 
обробітку, екологічний стан та розміщення.

Забезпечення ґрунту гумусом оцінюється за 
100-бальною закритою шкалою, враховуючи його 
вміст в орному шарі, а також глибину гумусного гори-
зонту. Вплив інших факторів ураховується застосу-
ванням поправочних коефіцієнтів на ґрунтоутворю-
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вальну породу та механічний склад ґрунту, ступінь 
його оглеєння, солонцюватість, реакцію ґрунтового 
розчину, тепло- та вологозабезпечення. У разі необ-
хідності суб’єкт оціночної діяльності враховує додат-
ково інші суттєві сталі фактори, якщо такі є (особли-
вості вітрового режиму, рівень ґрунтових вод тощо), 
оцінивши попередньо ступінь їх впливу на врожай-
ність. Отже, формула має такий вигдяд [4, с. 144]: 
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 – оцінка родючості земельної ділянки, 
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Добуток коефіцієнтів 
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 (спрощено Пq) назива-

ють також «інтегральним показником фізико-хіміч-
них та агрокліматичних характеристик земельної 
ділянки» [4, с. 144]. Оцінка родючості земельної 

ділянки дає змогу розраховувати нормативну вро-
жайність стратегічних сільськогосподарських куль-
тур за формулою [4, с. 144]:
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Оскільки природометрична модель «Український 
лан» розроблялася раніше, ніж була прийнята офі-
ційна Методика експертної грошової оцінки земель-
них ділянок [8], деякі аналогічні поняття в моделі 
та методиці мають різні назви. У методиці вжива-

Таблиця 1
Характеристика полів польової сівозміни НДГ «Нива» (Правобережний Лісостеп)

Номер 
поля

Площа, 
га

Забезпеченість 
гумусом, бал

Інтегральний 
показник фіз.-хім. 

та агрокліматичних 
характеристик,  

коефіцієнт

Родючість, 
бал

Агроеколо-
гічний стан

Входження в 
зону великих 

міст  
(м. Київ)

Відстань 
від поля до 
госпдвору, 

ум. км

Техно-
логічна 
група 
поля

S Бh* Пq Б
р

С
АЕ

З
П

В
1
** ТГ

І 123,2 86,8 0,933 81,0 задовіл не вход. 0,5 І

ІІ 113,9 86,8 0,933 81,0 задовіл не вход. 1,1 ІІ

ІІІ 128,0 81,9 0,970 79,4 задовіл не вход. 1,5 І

ІV 128,0 81,9 0,970 79,4 задовіл не вход. 1,9 І

V 113.9 85.5 1.003 85.8 задовіл не вход. 2,5 ІІ

VІ 109,6 84,1 0,993 83,5 задовіл не вход. 0,6 ІІ

VІІ 127,7 76,8 0,970 74,5 задовіл не вход. 1,0 ІІ

VІІІ 125,0 71,9 0,970 69,7 задовіл не вход. 1,5 І

ІХ 145,6 58,4 1,003 58,6 задовіл не вход. 2,0 ІІ

Х 136,1 61,0 1,003 61,2 задовіл не вход 2,6 ІІІ

Σ 1251,1 × × 75,4 × × × ×
*Переважаючі ґрунти – чорноземи типові легко- і середньосуглинкові
**Відстань від НДГ «Нива» до основних ринків збуту (м. Київ) – 70 км (1-га група доріг)

Джерело: розрахунки автора на основі польових обстежень

Таблиця 2
Характеристика полів 1-ї польової сівозміни НДС «Світанок» (Центральне Полісся)

Номер 
поля

Площа, 
га

Забезпеченість 
гумусом балів

Інтегральний 
показник фіз.-хім. 

та агрокліматичних 
ха  цієнт

Родючість, 
балів

Агроеколо-
гічний стан

Входження в 
зону великих 

міст  
(м. Київ)

Відстань 
від поля до 
госпдвору, 

ум. км

Техно-
логічна 
група 
поля

S Бh* Пq Б
р

С
АЕ

З
П

В
1
** ТГ

І 34,3 57,4 0,810 46,5 умовно 
задовіл входить 1,2 V

ІІ 27,1 53,3 0,810 43,2 умовно 
задовіл входить 1,0 V

ІІІ 38,5 60,0 0,810 48,6 умовно 
задовіл входить 1,0 V

ІV 33,3 65,3 0,810 52,9 умовно 
задовіл входить 1,4 V

V 38,2 56,9 0,810 46,1 умовно 
задовіл входить 0,7 V

VІ 38,9 62,6 0,810 507 умовно 
задовіл входить 0,5 V

VІІ 32,6 61,4 0,803 49,3 умовно 
задовіл входить 0,5 V

VІІІ 57,2 56,9 0,810 46,1 умовноза-
довіл входить 0,8 V

Σ 300,1 × × 47,9 × × × ×
*Переважаючі ґрунти-дерново-слабко-середньопідзолисті неоглеєні та глеюваті супіщані
**Відстань від НДС «Світнок» до основних ринків збуту (м. Київ) – 35 км (1-ша група доріг)

Джерело: розрахунки автора на основі польових обстежень
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ється вираз «типовий для даної місцевості набір 
сільськогосподарських культур», у моделі «набір 
стратегічних культур», у Методиці є така дефініція, 
як «нормальна (типова) врожайність», у моделі – 
«нормативна врожайність», у Методиці – «прибавка 
врожайності завдяки застосуванню агротехнічних 
заходів», в моделі «прибавка врожайності за раху-
нок застосування досягнень науково-технічного про-
гресу», а в окремих конкретних випадках – «за рівня 
інтенсивності виробництва» тощо. Але на відміну від 
Методики природометрична модель «Український 
лан» дає змогу однозначно розрахувати кількісні 
показники, які характеризують ті чи інші природні 
явища та процеси і влив на них людини. Розрахунки 
на основі моделі «Український лан» показані на при-
кладі полів польових сівозмін навчально-дослідного 
господарства «Нива» Фастівського району Київської 
області та навчально-дослідної станції м’ясного ско-
тарства «Світанок» Києво-Святошинського району 
Київської області. У таблицях 1 і 2 наведено характе-
ристики полів зазначених вище сівозмін (назви гос-
подарств змінено).

Аналогічна характеристика полів 1-ї польової 
сівозміни навчально-дослідного господарства «Світа-
нок» (Центральне Полісся) показано в табл. 2. 

Дані таблиць 1 і 2 використані для розрахунку 
нормативної врожайності озимої пшениці за різ-
них рівнів застосування досягнень науково-техніч-
ного прогресу, а також експертної грошової оцінки 

полів за методом прямої капіталізації рентного 
доходу. Таблиці 3 і 4 містять інформацію про нор-
мативну врожайність озимої пшениці, визначену 
за формулою 2.

Результати розрахунків, наведені в таблиці 3, 
свідчать про високий потенціал родючості ріллі в 
НДГ «Нива».

Типові малогумусні легко-, середньо- і важкосу-
глинокові чорноземи на лесі та лесовидних суглин-
ках з вмістом гумусу в орному шарі ≥ 3% і глибиною 
гумусного горизонту ≥ 100 см є одними із найкращих 
ґрунтів України та Європи. За умови достатнього зво-
ложення і застосування відповідних агротехнічних 
заходів вони спроможні забезпечити врожайність 
озимої пшениці до 100 ц/га. Значно нижчий потен-
ціал родючості мають дерново-підзолисті піщані та 
супіщані ґрунти Полісся. Неподоланною для людини 
перешкодою тут є їх легкий механічний склад. Але й 
на супіщаних ґрунтах за високого рівня агротехніки 
можна отримувати врожаї озимої пшениці по 50 ц/
га і навіть вищі (табл. 4).

Природометрична модель «Український лан» дає 
також змогу оцінити нормативну вартість продукції 
та нормативні витрати на її виробництво, доробку 
і збут, що дозволяє обчислити нормативний дохід, 
який розподіляється на прибуток і ренту. Вартість 
нормативної продукції за цією моделлю визнача-
ється так:
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 Таблиця 3
Нормативна врожайність озимої пшениці на полях польової сівозміни НДГ «Нива», ц/га

Номер 
поля

Врожайність, 
забезпечена 
родючістю

Прибавка врожайності за різних рівнів 
застосування досягнень науково-технічного 

прогресу:

Врожайність за різних рівнів застосування 
досягнень науково-технічного прогресу:

БР × Ц
У

низького
δУ = 10

середнього
δУ = 30

високого
δУ = 50

низького
δУ = 10

середнього
δУ = 30

високого
δУ = 50

І 20,25 9,33 27,99 46,65 29,58 48,24 66,90

ІІ 20,25 9,33 27,99 46,65 29,58 48,24 66,90

ІІІ 19,85 9,70 29,10 48,50 29,55 48,95 68,35

ІV 19,85 9,70 29,10 48,50 29,55 48,95 68,35

V 21,45 10,03 30,09 50,15 31,48 51,54 71,60

VІ 20,88 9,93 29,79 49,65 30,81 50,67 70,53

VІІ 18,62 9,70 29,10 48,50 28,32 47,72 67,12

VІІІ 17,42 9,70 29,10 48,50 27,11 46,52 65,92

ІХ 14,65 10,03 30,09 50,15 24,68 44,74 64,77

Х 15,30 10,03 30,09 50,15 25,33 45,39 65,45

Σ÷10 18,85 9,75 29,24 48,74 28,60 48,09 67,59

Джерело: розрахунки автора

Таблиця 4
Нормативна врожайність озимої пшениці на полях 1-ї польової сівозміни НДС «Світанок», ц/га

Номер
поля

Врожайність, 
забезпечена 
родючістю

Прибавка врожайності за різних рівнів 
застосування досягнень науково-технічного 

прогресу:

Врожайність за різних рівнів застосування 
досягнень науково-технічного прогресу:

БР × Ц
У

низького
δУ = 10

середнього
δУ = 30

високого
δУ = 50

низького
δУ = 10

середнього
δУ = 30

високого
δУ = 50

І 11,62 8,10 24,30 40,50 19,72 35,92 52,12

ІІ 10,80 8,10 24,30 40,50 18,90 35,10 51,30

ІІІ 12,15 8,10 24,30 40,50 20,25 36,45 52,65

ІV 13,22 8,10 24,30 40,50 21,32 37,52 53,72

V 11,52 8,10 24,30 40,50 19,62 35,82 52,02

VІ 12,68 8,10 24,30 40,50 20,78 36,98 53,18

VІІ 12,32 8,03 24,09 40,15 20,35 36,41 52,47

VІІІ 11,52 8,10 24,30 40,50 19,62 35,82 52,02

Σ÷8 11,98 8,09 24,27 40,46 20,07 36,25 52,44

Джерело: розрахунки автора
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 – – середньозважена еквівалентна ціна страте-
гічних видів продукції, перерахованої на озиму пше-
ницю (до стратегічних видів у Лісостепу віднесено 
озиму пшеницю, кукурудзу ярий ячмінь, цукрові 
буряки, молоко та живу масу великої рогатої худоби, 
на поліссі-озиму пшеницю, жито, ярий ячмінь, кар-
топлю, молоко та живу масу великої рогатої худоби), 
гр.од./умовний ц;

ki – поправочний коефіцієнт на і-й фактор (kП – 
перерозподільчий або ціновий, kЕ – екологічний, kТ – 
територіальний).

Якщо в 2005 р. середньозважена еквівалентна ціна 
без ПДВ становила 11,55 дол./ум.ц. або 61,45 грн./
ум.ц, то в 2013 р. вона досягла рівня 18,50 дол./
ум.ц, або 148,56 дол./ум.ц. Надзвичайно важливо 
обчислити нормативних витрат на виробництво про-
дукції.

Комп’ютерна версія «Українського лану» перед-
бачає обчислення нормативних витрат постатейно та 
по періодах робіт: основний обробіток ґрунту, догляд 
за посівами тощо [6, с. 16]. При цьому комп’ютерна 
програма забезпечує використання так званих акту-
альних цін на стратегічні види сільськогосподарської 
продукції та засоби виробництва, а також актуаль-
ного рівня заробітної плати. Під актуальними рів-
нями цін і заробітної плати маємо на увазі поточні 
ціни, або розраховані в якийсь інший спосіб, най-
більш прийнятний для проведення експертної гро-
шової оцінки ріллі (наприклад, розраховані на основі 
вирівнювання рядів динаміки способом найменших 
квадратів). Спрощена версія «Українського лану» 
передбачає поділ витрат на:

– змінні, пов’язані з нормативною врожайністю 
УН (наприклад, витрати на транспортування врожаю 
з поля, його доробку, реалізацію тощо);

– постійні (наприклад, витрати на основний та 
передпосівний обробіток ґрунту, сівбу тощо).

Інфляційно-девальваційні процеси потребують 
щорічного перерахунку цін і заробітної плати.

За спрощеною версією «Українського лану» фор-
мула нормативних витрат є такою:
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,        (4)

де ВН – нормативні витрати, гр.од./га;
а – змінні витрати, пов’язані з прибавкою вро-

жайності, гр.од./ц;
в – змінні витрати, пов’язані з нормативною вро-

жайністю, гр.од./ц;
с – постійні витрати, гр.од./га;
ki – поправочний коефіцієнт на і-й фактор (kГП – 

групу поля, відстань від поля до госпдвору та стан 
польових доріг, середньозважену відстань від гос-
пдвору до ринків і стан шляхів сполучення). 

Для 2013 р. формула 4 мала такий вигляд:
грошова одиниця – USD:
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грошова одиниця UAH:
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. (6)

Із застосуванням формул 4, 5 і 6 нами проведена 
експертна грошова оцінка ріллі НДГ «Нива» та НДС 
«Світанок» у цінах 2013 р. 

Середня родючість ріллі НДГ «Нива» становить 
75,4 бала, а НДС «Світанок» – 47,9 бала. Пq дорівнює 
0,975 і 0,809 відповідно. При цьому використовува-
лися значення δУ: для ріллі НДГ «Нива» (Північний 
агроґрунтовий район Правобережного Лісостепу) – 
15,7 ц/га; для ріллі НДГ «Світанок» (Центральний 

агроґрунтовий район Полісся) – 12,1 ц/га. Норма-
тивна врожайність озимої пшениці при середньорегі-
ональних значеннях δУ є такою:

НДГ «Нива»:
УН =75,4×0,25+0,975×15,7=34,16 (ц/га);
НДС «Світанок»: =47,9×0,25+0,809×12,1=21,76 

(ц/га).
Нормативна вартість продукції, вирахувана в 

USD/га, складає:
НДГ «Нива»:
ПРН =34,16×18,5×0,976×1,000×1,000=616,79
НДС «Світанок»:
ПРН =21,76×18,5×0,976×1,000×1,087=427,08.
Нормативні витрати, також визначені в USD/га, 

становлять:
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НДС «Світанок»:
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Отже, нормативний дохід, обчислений як різниця 
між нормативною вартістю продукції та норматив-
ними витратами на її виробництво, доробку і збут, 
становить USD/га:

НДГ «Нива»:
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НДС «Світанок»: 
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. 
Нормативний дохід розподіляється на норматив-

ний прибуток і нормативну ренту. Такий розподіл 
здійснюється з урахуванням досвіду країн так зва-
ної Старої Європи, які мають давні ринкові традиції 
у сфері земельних відносин, зокрема, оренди земель 
сільськогосподарського призначення. При зростанні 
нормативного доходу збільшуються нормативні зна-
чення як прибутку, так і ренти, але темпи зростання 
ренти порівняно з прибутком сповільнюються. При-
родометрична модель «Український лан» не передба-
чає постійного рівня окупності нормативних витрат, 
незалежно від застосування досягнень науково-тех-
нічного прогресу та природно-економічних умов 
(такого ніде і ніколи не було на практиці). Засто-
сування новітніх технологій та покращення при-
родно-економічних умов сприяють зростанню рівня 
рентабельності сільськогосподарського виробництва. 
У високорозвинених країнах земельна рента, як пра-
вило, наближається до 20% вартості продукції, ство-
реної на орендованих землях. Отже, орендар віддає 
орендодавцю 1/5 результатів своєї праці, а майже 
4/5 або більше привласнює. З урахуванням вище-
зазначеного модель «Український лан» містить алго-

Таблиця 5 
Розподіл нормативного доходу  

на нормативний прибуток і нормативну ренту

Показник Підприємство 

НДС 
«Світанок»

НДГ 
«Нива»

Нормативний дохід: 

абсолютне значення, дол./га 124,82 277,74

відносне значення, % 100,00 100,00

Нормативний прибуток:

абсолютне значення. дол./га 55,67 138,68

відносне значення % 44,60 49,93

Нормативна рента: 

абсолютне значення, дол./га 69,15 139,06

відносне значення % 55,40 50,07

Джерело: розрахунки автора
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Отже, вираз 
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 і є 
нормативною рентою.

Ще однією перевагою формули 7 порівняно із 
формулою 8 є наявність коефіцієнта k, який дозво-
ляє перераховувати нормативну ренту в нормативну 
орендну плату (а вони співпадають не завжди), 
забезпечуючи тим самим максимальне наближення 
вартості ріллі, визначеної шляхом проведення екс-
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В Україні, як правило, k<1, що, безумовно, зни-
жує мінову вартість земельних ділянок. 

Висновки з даного дослідження. На базі приро-
дометричної моделі «Український лан» проведено 
експертну грошову оцінку ріллі у підприємствах, 
розташованих в Північному агрогрунтовому районі 
Правобережного Лісостепу. Модель «Український 
лан» знаходить все ширше застосування в наукових 
дослідженнях і практичній діяльності. Вона дозволяє 
проводити високоточну експертну грошову оцінку 
ріллі у повній відповідності до вимог Міжнародних 
стандартів оцінки [9] та національних норматив-
них документів [10–12]. Природометрична модель 
«Український лан» виявилася плідною основою для 
створення ряду споріднених методик експертної гро-
шової оцінки земельної ренти та земельних ділянок 
методом прямої капіталізації рентного доходу і мето-
дом зіставлення цін продажу. Протягом останнього 
десятиліття в Україні створено високоякісні мето-
дики експертної грошової оцінки ріллі, які, врахову-
ючи зарубіжний досвід, повністю адаптовані до уні-
кальних ґрунтово-кліматичних умов нашої країни. 
Методичне забезпечення експертної грошової оцінки 
ріллі в Україні продовжує розвиватися.
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ритм розподілу нормативного доходу на норматив-
ний прибуток і нормативну ренту залежно від рівня 
такого доходу з розрахунку на 1 га (табл. 5). 

Обчислення нормативної ренти дозволяє провести 
експертну грошову оцінку земельної ділянки мето-
дом прямої капіталізації рентного доходу.

Офіційна методика експертної грошової оцінки 
земельних ділянок передбачає наступну формулу 
такої оцінки [4, с. 3]:
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де ЦКП – вартість земельної ділянки, визначена 
шляхом прямої капіталізації, гр. од.;

ДО – чистий операційний або рентний дохід, гр. 
од.;

СК – ставка капіталізації у вигляді десяткового 
дробу.

Відповідно до цієї формули, експертна грошова 
оцінка ріллі НДГ «Нива» та НДС «Світанок» є 
такою, дол. США/га:
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НДС «Світанок»:

i

n

ihр qПББ
1=

×=  

i

n

i
qП

1=
  

УПqЦБУ УРН δ×+×=  

ТЕЕНН kkkЦУПР ××××= Π  (3) 

( )[ ]
21 BBГПНН kkkсвУУаВ ××++= δ  

( )[ ]
21

54,2056106,11071,5 BBГПНН kkkУУВ ×××++= δ
( )[ ]

21
50,16509336,120115,41 BBГПНН kkkУУВ ×××++= δ  

( )[ ] ;05,3390545,19676,09676,054,20516,346106,17,151071,5 =×××+××=НВ  

( )[ ] .26,3020108,19591,00648,154,20576,216106,11,121071,5 =×××+××=НВ  

74,27705,33979,616 =−=НД  

.82,12426,30208,427 =−=НД  

К

О
КП С

ДЦ =  

;61,1433
097,0

06,139
==КПЦ  

.89,712
097,0
15,69

==КПЦ  

«
( )[ ]

301,0 ДС
kПВЦУПqЦуБО Р

Ц
×−−−×+×

=
δ

 

( )УПqЦБ УР δ×+×  

( )[ ]ПВЦУПqЦБО УРЦ −−−×+×= δ  

( )[ ] ;61,1433
097,0

06,139
7,901,0

168,13805,339056,187,15975,025,045,75
==

×
×−−−×+×

=ЦО  

( )[ ] .89,712
097,0
15,69

7,901,0
167,5526,302627,191,12809,025,09,47

==
×

×−−−×+×
=ЦО  

 

 

 

.

У природометричній моделі «Український лан» 
застосовується наступна формула експертної гро-
шової оцінки ріллі методом прямої капіталізації 
доходу [2, с. 134]:
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де ОЦ – експертна грошова оцінка земельної 
ділянки, гр. од./га;

Бр – родючість ґрунту (оцінка родючості враховує 
фактори сталої та тривалої дії що суттєво впливають 
на врожайність на сільськогосподарських культур), 
бали; 

ЦУ = 0,25 за бал;
Пq – інтегральний показник фізико-хімічних та 

агрокліматичних характеристик земельної ділянки 
(враховує поправки на ґрунтоутворювальну породу, 
механічний склад ґрунту, ступінь його оглеєння, 
вміст солей Na у вбирному комплексі, реакцію ґрун-
тового розчину, тепло- і вологозабезпечення), коефі-
цієнт;

δУ – поправка врожаю стратегічних культур у 
перерахунку в озиму пшеницю за рахунок застосу-
вання досягнень науково- технічного прогресу (при 
Пq=1), ц/га;

Ц – середньозважена ціна стратегічних видів 
сільськогосподарської продукції в перерахунку на 
озиму пшеницю, гр. од/га;

В – нормативні витрати, гр. од./га;
П – нормативний прибуток, гр. од./га;
K – коефіцієнт перерахунку нормативної ренти в 

нормативну орендну плату;
ДСЗ – дисконтна ставка для землі, % [2, с. 134].
Формули 7 і 8 за своєю сутністю ідентичні, але 

формула 8 структурована, а тому на відміну від фор-
мули 7 не допускає багатозначних кількісних визна-
чень.

Так, фрагмент 
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 формули 8 озна-
чає нормативну врожайність, добуток якої на ціну 
Ц, обчислену за формулою 7 – нормативну вартість 
продукції; нормативні витрати (В) розраховуються 
за формулою 4, нормативний прибуток (П) визнача-
ється за алгоритмом розподілу нормативного доходу. 
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Постановка проблеми. В умовах політичної та 
економічної нестабільності, що супроводжується 
тривалими негативними тенденціями у фінансо-
вому секторі, кожен учасник фінансових відно-
син, що бажає продовжити своє функціонування та 
досягнути певного рівня рентабельності, має влас-
ними силами організувати дієву систему економіч-
ної безпеки. Усвідомлення цього відбувається нині 
на фінансових ринках, де останнім часом спостері-
гається масові банкрутства фінансових компаній, 
згортання їх діяльності, перехід у тіньовий сектор 
економіки тощо. Водночас для побудови ефективної 
системи економічної безпеки потрібні значні фінан-
сові, трудові, інформаційні ресурси, брак яких зараз 
гостро відчувають вітчизняні фінансові установи. 
Тому у ситуації, коли ринкових механізмів виявля-
ється недостатньо для стабілізації фінансового сек-
тору держави, уряд повинен взяти контроль за ста-

ном економічної безпеки фінансових компанії під 
свою відповідальність. У цьому контексті необхідно 
визначити, яким чином нині регулюються питання 
забезпечення економічної безпеки учасників ринків 
фінансових послуг на нормативно-правовому рівні, 
аби виявити, що стало причиною різкого скорочення 
рівня економічної безпеки фінансових компаній у 
2014–2015 рр.: неефективність державної політики 
у цій сфері та відсутність належної уваги на рівні 
держави до питання забезпечення економічної без-
пеки фінансових інституцій чи їх власна недбалість 
та схильність до прийняття на себе невиправданих 
ризиків у гонитві за максимальним фінансовим 
результатом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями нормативно-правового забезпечення економіч-
ної безпеки на державному, регіональному рівнях та 
на рівні окремих підприємницьких структур останнім 
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часом активно займаються вітчизняні дослідники. 
Зокрема, М.В. Григорчук вивчає загальні питання 
нормативно-правового регулювання економічної без-
пеки держави [1], А.І. Денисов визначає завдання 
господарсько-правового забезпечення державної еко-
номічної безпеки [2], І.М. Лавренкова конкретизує 
основні засади та фактори державного регулювання 
економічної безпеки України [3], С.І. Лекарь виявив 
місце адміністративно-правового механізму забезпе-
чення економічної безпеки держави у системі дер-
жавно-правового механізму [4]. Подібною науко-
вою тематикою цікавиться і A.Й. Присяжнюк [5]. 
А.Г. Чубенко вивчає теоретико-правові аспекти 
забезпечення економічної безпеки [6], Д.Д. Буркаль-
цева та C.М. Шаптала займаються пошуком шляхів 
удосконалення інституційно-правового та державно-
правового забезпечення економічної безпеки України 
відповідно [7; 8]. Досить повно та суттєво проблеми 
та пріоритети зміцнення економічної безпеки Укра-
їни розглянуто у науковій роботі колективу авторів 
під загальною редакцією З.С. Варналія [9]. Усвідом-
лення тісного зв’язку між станами економічної без-
пеки держави та окремих підприємницьких струк-
тур і необхідності формування єдиної нормативної 
площини її регулювання спонукало В.М. Ємельянова 
до вивчення питання взаємодії держави і бізнесу в 
регулюванні економічних процесів та зміцненні еко-
номічної безпеки [10]. Що ж до проблеми норма-
тивно-правового регулювання економічної безпеки 
фінансових установ, то спроби її дослідження знахо-
димо у роботах Р.С. Вовченко, котрий аналізує стан 
правового регулювання фінансової безпеки банків-
ського сектору економіки України [11], та Т.В. Явор-
ської, яку цікавлять питання розроблення державної 
системи економічної безпеки страхових підприєм-
ницьких структур в Україні [12]. Проте комплек-
сних досліджень, у яких було б деталізовано та сис-
тематизовано нормативно-правові документи, що є 
основою для побудови сучасних систем економічної 
безпеки фінансових установ, та проведено аналіз їх 
основних положень, на разі виявлено не було.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Конкретизація сучасного стану та про-
блем нормативно-правового забезпечення підтримки 
економічної безпеки фінансових установ в Україні. 
Для проведення комплексного наукового пошуку 
за заявленою тематикою необхідно проаналізувати 
діючі нормативно-правові документи, у яких міс-
тяться вказівки щодо регулювання економічної 
безпеки підприємницьких структур в Україні, та 
встановити норми і положення, що формують зако-
нодавче підґрунтя для забезпечення економічної 
безпеки саме фінансових установ. На основі про-
веденої аналітичної роботи доцільним буде визна-
чення перспективних напрямків реформування 
вітчизняної нормативно-правової бази у напрямку 
забезпечення вищого рівня ефективності її застосу-
вання для учасників ринків фінансових послуг та 
покращення стану її відповідності потребам вітчиз-
няних фінансових компаній у сфері забезпечення 
економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основи 
для забезпечення економічної безпеки господарських 
структур, до числа яких належать і фінансові уста-
нови, закладено у Конституції України. Основний 
закон держави ст. 17 визначає, що захист сувере-
нітету і територіальної цілісності України, забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, справою всього 
українського народу [13]. Для реалізації основних 

положень щодо забезпечення національної безпеки 
України на державному рівні у 1997 р. Постановою 
Верховної Ради було прийнято Концепцію (основи 
державної політики) національної безпеки Укра-
їни, яка згодом зазнала змін у 2000-му та 2003-му 
роках [14]. У 2003 р. Концепцію було трансформо-
вано у Закон України «Про основи національної без-
пеки України» [15], який на разі є основним нор-
мативно-правовим актом для регулювання відносин 
у сфері безпеки. Зокрема, цим документом визнача-
ються загрози національним інтересам і національ-
ній безпеці України в економічній сфері, основні 
напрями державної політики з питань національної 
безпеки у економічній площині та повноваження 
суб’єктів забезпечення національної безпеки і їх 
основні функції. Варто відмітити, що до переліку 
означених суб’єктів включено Національний банк 
України (НБУ) як орган, що визначає та проводить 
грошово-кредитну політику в інтересах національної 
безпеки України, проте відсутні згадки про Націо-
нальну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) 
та Національну комісію з цінних паперів та фондо-
вого ринку (НКПЦФР), які разом із НБУ контролю-
ють діяльність вітчизняних фінансових установ. Цей 
факт свідчить про недосконалість вітчизняного зако-
нодавства у сфері регулювання питань економічної 
безпеки фінансових установ. Тому необхідним є або 
внесення змін до Закону України «Про основи наці-
ональної безпеки України», або розробка окремого 
нормативно-правового акту щодо забезпечення еко-
номічної безпеки фінансових інституцій. 

Ще одним важливим документом, що чинить 
вплив на механізми забезпечення економічної без-
пеки на мікро-, мезо- та макрорівнях, є Стратегія 
національної безпеки України. У цьому документі 
більш детально розглядаються питання саме еконо-
мічної безпеки, зокрема, систематизовано загрози 
економічній безпеці держави, визначено ключові 
завдання підтримки економічної безпеки, одним із 
яких є забезпечення сталості фінансової системи, 
гнучкості валютного курсу гривні, розширення кре-
дитної підтримки економіки, зміцнення довіри до 
фінансових установ [16]. Таким чином, це перший 
із розглянутих документів, у якому визнається зна-
чення фінансових установ для економічної безпеки 
держави, що дозволяє прийти до висновку про важ-
ливість їх економічної безпеки як умови стабільного 
функціонування, для національної безпеки країни. 

Нині урядовими органами вчинено ряд кроків 
для того, аби видозмінити Стратегію національної 
безпеки відповідно до потреб часу. Так, Рада наці-
ональної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила Стра-
тегію національної безпеки України, реалізація якої 
розрахована до 2020 р. Цей документ підкреслює 
значимість економічної безпеки фінансових установ 
для національної безпеки, визначаючи, що звуження 
ресурсної бази банків, посилення ризиків ліквід-
ності й неплатоспроможності фінансових установ, 
проблеми з їх капіталізацією є суттєвими загрозами 
фінансовій безпеці України [17, с. 8]. Крім того, 
одним із завдань забезпечення фінансової безпеки 
держави у Стратегії названо стабілізацію банківської 
системи, забезпечення прозорості регулюючих дій 
Національного банку України і відновлення довіри 
до банків та досягнення європейських стандартів 
надання фінансових послуг [17, с. 32], що свідчить 
про необхідність привернення уваги державних регу-
ляторних органів до проблем економічної безпеки 
учасників фінансового сектору.
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Окремі проблемні питання щодо національної та 
економічної безпеки частково знайшли своє відобра-
ження у Законі України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» [18].

Детальний аналіз нормативно-правової бази, що 
регулює механізми забезпечення безпеки в Укра-
їні, не виявив законодавчих актів, які б стосувались 
саме економічної безпеки, ні на загальнодержавному 
рівні, ні на рівні суб’єктів господарської діяльності 
загалом і фінансових установ зокрема. Оскільки 
вважається, що найбільш фатальною загрозою для 
фінансової установи є загроза її банкрутства та лік-
відації, то можна для вирішення ряду питань щодо 
організації їх економічної безпеки використовувати 
Закон України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» [19]. Однак 
такої регуляторної бази для формування ефектив-
них систем економічної безпеки сучасних фінансо-
вих установ, вочевидь, недостатньо. Також у вітчиз-
няній нормативно-правовій базі відсутнє визначення 
поняття економічної безпеки фінансових установ, 
не окреслено перелік її складових та не встановлено 
суб’єктів, що мають здійснювати контроль за її ста-
ном та сприяти забезпеченню її високих показників 
на державному рівні.

Отже, економічна безпека фінансових установ є 
частиною економічної безпеки України. До такого 
висновку можна прийти, звернувшись до Мето-
дичних рекомендацій щодо розрахунку рівня еко-
номічної безпеки України, де чітко визначено, що 
складовою економічної безпеки держави виступає 
фінансова безпека, а одним із елементів останньої є 
банківська безпека та безпека небанківського фінан-
сового сектору [20, с. 2–3], в основі організації та 
функціонування яких якраз і перебувають фінан-
сові установи. Відповідно до вітчизняного законо-
давства, фінансовою установою є юридична особа, 
яка надає одну чи декілька фінансових послуг, а 
також інші послуги (операції), пов’язані з надан-
ням фінансових послуг, та внесена до відповід-
ного реєстру в установленому законом порядку. 
До фінансових установ в Україні належать банки, 
кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, 
довірчі товариства, страхові компанії, установи 
накопичувального пенсійного забезпечення, інвес-
тиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, 
виключним видом діяльності яких є надання фінан-
сових послуг [21]. Таким чином, окремі питання, 
що стосуються забезпечення економічної безпеки 
фінансових установ на державному рівні, доцільно 
шукати у нормативно-правових актах, що регулю-
ють діяльність окремих видів фінансових інститу-
цій. Зокрема, правова регламентація складових бан-
ківської безпеки міститься у Законі України «Про 
банки і банківську діяльність» [22], а основи контр-
олю їх стану – у Законі України «Про Національ-
ний банк Украї ни» [23]. Аналіз і систематизація 
норм та положень таких спеціалізованих норма-
тивно-правових актів є значним та важливим сег-
ментом науково-дослідної роботи щодо забезпечення 
економічної безпеки фінансових установ, і саме у 
його здійсненні полягають перспективи подальших 
досліджень у даній науковій царині.

Висновки з даного дослідження. Аналіз нор-
мативно-правового підґрунтя державного регулю-
вання економічної безпеки на мікро- та макрорівнях 
засвідчив відсутність законодавчих актів, які б міс-
тили основи забезпечення саме економічної складо-
вої національної безпеки як держави, так і окремих 
суб’єктів господарської діяльності. 

Встановлено проблему відсутності належного 
законодавчого забезпечення економічної безпеки 
фінансових установ в Україні. У нормативній базі 
відсутнім є визначення поняття їх економічної без-
пеки, не конкретизовано суб’єктів, що мають контр-
олювати та слідкувати за станом економічної безпеки 
фінансових інституцій, та не окреслено перелік стра-
тегічних та тактичних дій на державному рівні, які б 
сприяли досягненню учасниками фінансової системи 
безпечного стану у процесі їх діяльності. 

Проведене дослідження дало змогу запропону-
вати вектори розвитку національної правової бази 
у напрямку ефективного вирішення проблем еконо-
мічної безпеки вітчизняних фінансових посередни-
ків, зокрема, такі як: доповнення переліку суб’єктів 
забезпечення національної безпеки, поданого у 
Законі України «Про основи національної безпеки 
України», такими органами як Нацкомфінпослуг 
та НКПЦФР із визначенням їх функцій стосовно 
забезпечення економічної безпеки фінансових уста-
нов; розширення заходів у сфері досягнення еконо-
мічної безпеки держави, задекларованих у Стратегії 
національної безпеки України, за рахунок дій щодо 
стабілізації фінансових ринків та оптимізації стану 
вітчизняних фінансових інституцій, та прийняття 
нормативно-правових актів у сфері економічної без-
пеки суб’єктів господарювання, зокрема, Закону 
України «Про основи економічної безпеки фінансо-
вих установ».
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Постановка проблеми. Сучасні проблеми та тен-
денції розвитку банківських операцій з кредитування 
пов’язані з високим ризиком неповернення виданих 
позичок. Зазначене викликано спадом економічного 
зростання в Україні, трендовим зниженням кредито-
спроможності нефінансових корпорацій та домашніх 
господарств, процентною політикою банків, підви-
щенням нормативних вимог до процесу кредитування.

У таких умовах актуальним питанням висту-
пає якісна оцінка забезпечення банківських позик 
та управління ризиком, який виникає під час при-
йняття об’єктів забезпечення.

Сам по собі процес кредитування пов’язаний з 
поняттям «кредитний ризик», у зв’язку з чим голо-
вним завданням банків при розміщенні коштів у 

кредитні операції виступає оцінка та мінімізація 
кредитного ризику. Головним принципом, яким 
повинен керуватися кожен банк у власній кредитній 
діяльності – це максимізація доходів при мінімізації 
кредитних ризиків. 

Актуальність обраної теми обґрунтовується тим, 
що управління ризиком забезпечення банківських 
позик повинно здійснюватися таким чином, щоб 
досягти найвищої дохідності з дотриманням усіх нор-
мативних вимог Національного банку України. Для 
досягнення цієї мети банки повинні мати сучасні 
методи оцінки ризику, своєчасно і достовірно іденти-
фікувати їх, а також методи регулювання, завдяки 
яким мати можливість утримувати ризик на при-
йнятному рівні.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні дослідження щодо управління кредит-
ним ризиком та досягнення дохідності проведених 
кредитних операцій викладено в наукових працях 
В. Галасюка [1], А. Дамодарана [2], О. Звєрякова [3], 
Л.В. Кузнєцової [4], В.В. Коваленко [5], В. Лагу-
тіна [6], Г. Харрісона [7] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Водночас, віддаючи належне наявним 
теоретичним та методичним розробкам, варто зазна-
чити, що залишається недостатньо дослідженою, дис-
кусійною і вимагає подальшої розробки та наукового 
осмислення низка теоретико-методологічних і прак-
тичних проблем, пов’язаних із управлінням ризиком 
забезпечення банківських позик банківських послуг 
для досягнення дохідності кредитних операцій та 
мінімізації кредитного ризику.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Поглиблення теоретичних досліджень і 
практичних розробок з проблем управління ризиком 
забезпечення банківських позик.

Виклад основного матеріалу дослідження. З тео-
рії і практики банківського кредитування відомо, 
що жоден кредит не буде виданий банком без наяв-
ності яких-небудь гарантій повернення, доповнюю-
чих фінансову здатність банку обслуговувати кредит.

Кількісна та якісна оцінка кредитного ризику 
базується на постулатах, які викладені у Положенні 
про порядок формування та використання бан-
ками України резервів для відшкодування можли-
вих втрат за активними банківськими операціями, 
затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 25.01.2012 р. № 23 [8]. Відповідно 
до даного положення, Класифікація кредитних опе-
рацій за категоріями якості здійснюється банком на 
підставі оцінки фінансового стану боржника та стану 
обслуговування боргу боржником, а також із ураху-
ванням виду та умов таких операцій. 

Оцінка ризику за кредитними операціями може 
здійснюватись на індивідуальній основі та за групою 
фінансових активів. 

Застава є прийнятним забезпеченням за одно-
часного дотримання таких умов: договором застави 
визначено право банку здійснити реалізацію застави 
або взяти її у власність у разі невиконання боржни-
ком зобов’язань за договором про надання кредиту/
банкрутства боржника; застава оцінена не вище рин-
кової (справедливої) вартості, яка має забезпечувати 
можливість продажу застави сторонньому покуп-
цеві; перегляд банком вартості предметів застави з 
урахуванням зміни кон’юнктури ринку та стану їх 
збереження здійснюється не рідше одного разу на 
дванадцять місяців для нерухомості, обладнання та 
транспортних засобів, одного разу на шість місяців – 
для іншого майна; наявність у банку документів, 
що свідчать про обтяження забезпечення на користь 
банку у відповідному реєстрі згідно з вимогами зако-
нодавства України.

Прийнятне забезпечення залежно від рівня лік-
відності поділяється на чотири групи:

Група забезпечення Коефіцієнт ліквідності

І 1,0

ІІ 0,8

ІІІ 0,6

IV 0,4

Банк під час розрахунку резерву враховує вар-
тість забезпечення у вигляді застави майна за умови, 

що договором застави передбачена можливість 
набуття банком права власності на предмет застави, 
наданий заставодавцем, у разі порушення виконання 
боржником умов, визначених договором про надання 
кредиту.

Банк під час розрахунку резерву враховує вар-
тість застави, яка є забезпеченням за двома (або 
більше) кредитними операціями, у тому числі за 
договорами наступної застави, якщо першочергове 
право вимоги на предмет застави як заставодержа-
телю належить банку, у частині, пропорційній роз-
міру заборгованості за кожною кредитною операцією 
(за умови відсутності прострочення погашення боргу 
за ними). 

Під час розрахунку резерву використовується рин-
кова (справедлива) вартість забезпечення у вигляді 
застави нерухомого майна, транспортних засобів, 
товарів в обороті або в переробці, майнових прав на 
нерухоме майно, виходячи з оцінки такого майна, 
проведеної суб’єктом оціночної діяльності або серти-
фікованим оцінювачем майна – працівником банку, 
які не є пов’язаними з банком особами (афілійова-
ними, спорідненими, асоційованими), відповідно до 
законодавства України.

Встановлена періодичність перевірки наявності 
та стану майна, а саме: нерухомого майна та ціліс-
ного майнового комплексу – не рідше одного разу 
на дванадцять місяців; товарів в обороті або в пере-
робці – не рідше одного разу на три місяці; майно-
вих прав на одержання грошових коштів (виручки) 
за укладеними договорами про продаж товарів/про-
ведення робіт/надання послуг – не рідше одного разу 
на місяць; іншого майна/майнових прав – не рідше 
одного разу на шість місяців.

Нормативно-правовими актами визначені 
умови, за яких вартість забезпечення не врахову-
ється під час розрахунку резерву за кредитними 
операціями, а саме: кредитну операцію, забезпе-
чення за якою належить до І групи ліквідності, 
віднесено до V (найнижчої) категорії якості більше 
трьох місяців; кредитну операцію, забезпечення за 
якою належить до ІІ–ІV груп ліквідності, віднесено 
до V (найнижчої) категорії якості більше року; 
предметом застави є акції, що емітовані банком-
кредитором; відсутність у банку документів, що 
свідчать про реєстрацію обтяження на предмет 
застави на користь банку; право банку-кредитора 
на звернення стягнення на предмет застави оскар-
жується в суді; щодо заставодавця (боржника/май-
нового поручителя) порушено справу про банкрут-
ство або його визнано банкрутом у встановленому 
законодавством України порядку; банк не здійснює 
перевірки стану забезпечення або не має докумен-
тів, що підтверджують наявність і поточний стан 
забезпечення; банк не виконує інших вимог щодо 
забезпечення.

Якщо проаналізувати динаміку обсягів наданих 
кредитів, темпів зростання простроченої кредитної 
заборгованості та сформованих резервів під кредитні 
операції (рис. 1) можна зробити висновок про те, що 
обсяг простроченої заборгованості кожен рік зростає. 
Так, станом на 01.01.2015 р. частка простроченої 
заборгованості у сукупному обсязі наданих кредитів 
склала 13,5%, що за досліджуваний період є макси-
мальною величиною.

Таким чином, кредитний ризик різноманітний, 
він пов’язаний з негативними тенденціями у бізнесі 
позичальника, контрагента за угодою, у ринковому 
середовищі, з порушенням та невиконанням боржни-
ком власних зобов’язань.
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Рис. 1. Динаміка наданих кредитів, сформованих 
резервів та частки простроченої заборгованості  

за період з 2007 по 2014 рр.
Джерело: розраховано автором з використанням матері-
алу [9]

На сьогодні можна засумніватися у правиль-
ності вибору форми забезпечення повернення 
кредитів банком, оскільки забезпечення гаранті-
ями і поручительством є найменш якісним через 
можливий дефолт гаранта або поручителя. Проте, 
як відомо, ряд банківських продуктів, особливо 
пов’язаних із скорингом, не має на увазі наявності 
заставного забезпечення, оскільки утрудняють їх 
реалізацію через знижений попит з боку певної 
категорії населення. Але в банківській практиці 
України саме запорука як спосіб забезпечення 
кредиту є одним з найпоширеніших. Переваги та 
недоліки заставної форми забезпечення представ-
лені у таблиці 1.

Як зазначено у таблиці 1, забезпечення банків-
ських позика має недоліки, найбільш значущий 
з яких є ризик забезпечення, який включає певну 
сукупність ризиків, що вимагають постійного контр-
олю, інакше банк не зможе використовувати забезпе-
чення для покриття збитків у разі потреби.

До ризиків забезпечення банківських позик від-
несемо:

– ризик знецінення застави, пов’язаний з мож-
ливою зміною ринкової вартості предмета застави 
впродовж терміну дії договору. Зміна ринкової вар-
тості може привести до того, що у разі потреби після 

реалізації предмета застави банк не зможе компенсу-
вати свої збитки в повному обсязі;

– ризик втрати або ушкодження предмета 
застави, пов’язаний відповідно з повною втратою 
предмета застави або з частковою втратою ним своїх 
властивостей, що також призводить до зниження 
ринкової вартості об’єкту застави або до повної його 
втрати; 

– правовий ризик, пов’язаний з можливими 
порушеннями законодавства недобросовісними заста-
водавцями; 

– ризик неліквідності забезпечення, має на увазі 
можливу втрату предметом застави своєї ліквідності 
впродовж дії договору; 

– ризик неправильної оцінки предмета застави, 
може виникати у разі відсутності достатньої кіль-
кості інформації про його предмет, низькій кваліфі-
кації співробітників, що проводять оцінку, або при 
здійсненні співробітниками посадового злочину; 

– ризик, пов’язаний з низькою кваліфікацією 
співробітників, може виникати на усіх етапах бан-
ківського кредитування під заставу майна. Резуль-
татом може стати як вже згадана завищена оцінка 
предмета застави, так і недійсність угоди або отри-
мання недостовірної інформації (у разі неякісної 
перевірки документів, що надаються заставодавцем);

– ризик, пов’язаний з недостатнім досвідом 
роботи з банківською заставою, узагальнює в собі усі 
попередні види ризиків, оскільки вони можуть бути 
наслідком недостатнього досвіду. Цей ризик обумов-
лений відносно недавнім входженням в практику 
банківської діяльності операцій застави (особливо 
застави нерухомості), а також пов’язаний з появою 
нових банків, що не мають практики в цій галузі, і 
нових банківських кредитних послуг.

Для формування основних методичних аспек-
тів управління ризиком забезпечення банківських 
позик, за необхідне автори вважають визначитися з 
ключовими їх аспектами. Процес управління ризи-
ком забезпечення банківських позик повинен вклю-
чати наступні напрями: моніторинг заставного майна 
з певною періодичністю для кожного конкретного 
виду майна; постійна переоцінка заставного майна; 
диверсифікація предмета застави; юридичний супро-
від, а також експертиза майна; перевірка з боку 
служби безпеки на предмет несприятливої кредитної 

Таблиця 1
Переваги та недоліки заставної форми забезпечення банківських позик 

№ 
пор. Переваги Недоліки

1.

дозволяє забезпечити наявність і збе-
реження майна на той час, коли борж-
никові доведеться розраховуватися з 
кредитором за отриманий кредит

застава не може бути реалізована відразу після дефолту позичальника, 
оскільки звернення стягнення на предмет застави здійснюється тільки 
за рішенням суду

2.
забезпечує кредиторові можливість 
задовольнити свої вимоги за рахунок 
предмета запоруки

оскільки неплатниками кредитів зазвичай виступають організації, що 
мають борги до бюджету і позабюджетні фонди, тому, як правило, пер-
шими, хто отримує відшкодування від проданого, у тому числі і застав-
ного майна, виступають саме вони, а не банки-кредитори

3.

реальна небезпека втратити майно 
є добрим стимулом для боржника 
виконати свої зобов’язання належним 
чином

майно може передаватися в заставу неодноразово, і кожен наступний 
кредитор-заставодержатель не знає про те, що його зобов’язання забезпе-
чується заставою майна, вже раніше закладеного договором про заставу, 
що негативно позначається на погашенні боргу банком 

4.

дефолт позичальника не відобража-
ється на вартості заставного майна, 
що дозволить кредиторові реалізувати 
його і покрити свої збитки

предмети запоруки можуть втрачати свою ліквідність у зв’язку із змі-
ною кон’юнктури ринку

5.

наявність цінного і високоліквідного 
майна дозволяє позичальникові в дея-
ких випадках отримати кредит навіть 
при негативній кредитній історії

нерухомість може втрачати ринкову вартість при настанні деяких подій, 
що змушує банки вимагати від позичальника збільшення вартості 
застави. Часто позичальники не можуть цього зробити, в результаті банк 
вимагає повернути кредит, що також є неможливим для позичальника

Систематизовано авторами з використанням матеріалів [4; 5; 11; 12]
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історії, поточної заборгованості і повторної застави 
майна; страхування, причому бажано в страховій 
компанії банку; підвищення кваліфікації співробіт-
ників заставного підрозділу.

З усіх методів управління лише моніторинг слід 
розглянути окремо, оскільки цей підхід має певні 
наукові і практичні недоопрацювання.

Моніторинг застави – це комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення контролю за кількіс-
ними, якісними і вартісними параметрами предмету 
застави, його правовою приналежністю, умовами збе-
рігання і змісту [12]. 

Авторами обґрунтовано необхідність моніто-
рингу, яка полягає в тому, що фахівці банку пови-
нні заздалегідь сформувати ряд заходів захисту 
власних інтересів. Тому залежно від результатів 
моніторингу можливі декілька варіантів управління 
забезпеченням банківських позик: поповнення пред-
метів застави до необхідного рівня забезпеченості 
кредиту при зменшенні вартості заставного майна; 
вивільнення частини заставного майна пропорційно 
погашенню позичальником зобов’язань; корегування 
заставної вартості.

Висновки з даного дослідження. Управління 
ризиком забезпечення банківських позик в першу 
чергу пов’язано з процесом підвищення ефектив-
ності кредитування. До таких заходів на сучасному 
розвитку банків слід віднести: обмеження вартості 
залучених депозитів в іноземній валюті для здешев-
лення кредитних ресурсів; проводити реструктури-
зацію раніше виданих позик на добровільній основі; 
розробити механізм реструктуризації заборгованості 
за іпотечними кредитами (відстрочення платежів за 
кредитами та/або зупинення нарахування відсотків 
за ними), наданими позичальникам Донецького та 
Луганського регіонів, та рефінансованих Держав-
ною іпотечною установою, враховуючи, що неплато-
спроможність позичальників настала з незалежних 
від них причин; створити компанію з управління 
активом (НБУ і банки), що на однакових прозорих 
фіксованих умовах викупить проблемну заборгова-
ність комерційних банків; скоротити тимчасово тер-
мін розрахунку за ЗЕД з 90 до 45 днів (за винятком 
документарних операцій); дозволити банкам нада-

вати кредити без забезпечення у певному обсязі, а 
також при купівлі товарів національного виробни-
цтва; розпочинати рефінансування під цільові про-
екти лише після стабілізації ситуації (при стабіль-
ному зростанні депозитів на протязі трьох місяців) та 
при максимальному використанні інструменту дер-
жавних гарантій.
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регулятивної політики держави. Розкрито механізм діяльності Державної фіскальної служби як органу державного податкового 
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В статье рассмотрены основные аспекты и составляющие налогового контроля как государственного рычага и инструмента 
фискальной и регулятивной политики государства. Раскрыто механизм деятельности Государственной фискальной службы как 
органа государственного налогового контроля. Предложены пути оптимизации деятельности фискальной службы как самостоя-
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the State Fiscal Service as the state tax control. The ways of optimization of fiscal services, as an independent public body that ensures 
the implementation of state of its functions.

Keywords: control, governance, taxation, state regulation, financial and economic system, State Fiscal Service, direction control.

Постановка проблеми. Роль державного контр-
олю та його значення в діяльності країни безза-
перечні. Головною метою податкового контролю є 
дієвість системи оподаткування і досягнення такого 
рівня ретельності (податкової дисципліни) серед 
платників податків, податкових агентів та інших 
осіб, за якої виключається порушення податкового 
законодавства або їх число є зовсім незначним. Але 
на сучасному етапі спостерігається незадовільна 
робота системи державного податкового контролю, 
що проявляється у зниженні обсягів поповнення 
дохідної частини державного бюджету, неефектив-
ній співпраці органів контролю та платників подат-
кових платежів. Створення ефективної та реально 
діючої системи контролю є метою органів державної 
влади будь-якої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні питання методів здійснення податко-
вого контролю знаходять відображення у працях 
В.Г. Дем’янишина, М.П. Кучерявенка, Є.С. Вилко-
вої, О.В. Балашової, Г.Ю. Ісаншоної, С.А. Баканової, 
Л.Ф. Вардересян, М.В. Васильєвої, В.В. Лабоцького, 
Т.Ф. Юткіної, Н.І. Козьмук, П. Бечко, О. Десятнюк, 
Ю. Іванова, А. Крисоватого, Т. Реви, В. Онищенка, 
Ю. Панури, М. Сичевського та ін. дослідників. Проте 
в наукових колах немає єдиної думки щодо змісту 
етапів податкового планування та контролю в Укра-
їні та методів їх впровадження в практику. Незважа-
ючи на багатогранні наукові дослідження, на сьогод-
нішній день залишаються не вирішеними проблеми 
у загальних підходах до організації ефективного 
податкового контролю в нашій державі. Виходячи з 
цього актуальність теми дослідження обумовлюється 
необхідністю всебічного наукового дослідження осо-
бливостей реалізації податкового контролю в цілому 
та фінансових основ його проведення зокрема.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Високо оцінюючи внесок вітчизняних 
авторів у вирішення питань формування дієвої сис-
теми податкового контролю, варто звернути увагу 
на об’єктивну необхідність подальшого поглиблення 
теоретичних досліджень і проблемних питань у вза-
ємодії органів державного контролю, їх співпраці з 
платниками податків, будові ефективної та раціо-
нальної системи податкового контролю.

Метою дослідження є розгляд існуючої системи 
податкового контролю, результативності діяльності 
Державної фіскальної служби та формування осо-
бливого організаційно-правового механізму взаємин 
між представниками органів державного податко-
вого контролю та зобов’язаними особами.

Виклад основного матеріалу. Правова форма 
контрольної діяльності у сфері оподаткування є 
однією із гарантій дотримання балансу інтересів 
платників податків та інших зобов’язаних осіб з 
одного боку і держави (в особі уповноважених орга-
нів) з іншого боку.

Платник податків, володіючи майном на праві 
власності або іншому речовому праві, завжди прагне 
захистити свій приватний майновий інтерес від 
податкових вилучень. Природне бажання платника 
податків зменшити розмір податкових платежів сто-
сується майнового інтересу іншої сторони податкових 
правовідносин – держави. У такій ситуації держава, 
захищаючи публічні інтереси у податкових відноси-
нах, змушена виробити спеціальний механізм взає-
модії з кожним конкретним платником податків, що 
у кінцевому рахунку забезпечив би належну пове-
дінку кожної особи щодо виконання нею податкового 
обов’язку.

Очевидно, що для захисту своїх майнових інтер-
есів у податковій сфері держава повинна, по-перше, 
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створити спеціальний державний орган або органи  
і наділити їх відповідними владними повноважен-
нями стосовно осіб, зобов’язаних сплачувати податки, 
збори і обов’язкові платежі; по-друге, законодав-
чим шляхом установити порядок, форми і методи 
здійснення впливу створених органів на поведінку 
зобов’язаних осіб, що забезпечують у сукупності не 
тільки належну поведінку платників податків, але 
і надходження податкових платежів до відповідного 
бюджету. При цьому держава шляхом законодавчого 
регулювання системи взаємин уповноважених орга-
нів і платників податків повинна забезпечити визна-
чений баланс публічного і приватного інтересів, з 
огляду на конституційні обмеження на втручання в 
економічну діяльність суб’єктів податкових право-
відносин в умовах ринкової економіки.

Формуючи особливий організаційно-правовий 
механізм взаємин із зобов’язаними особами, держава 
визначає основні елементи цього механізму: суб’єкти, 
об’єкт, методи, форми, порядок і характер діяльності 
уповноважених органів. Зазначений механізм є нічим 
іншим, як податковим контролем, що здійснюється 
створеними державою уповноваженими органами, 
насамперед податковими органами. Таким чином, 
податковий контроль можна визначити як особливий 
організаційно-правовий механізм, що являє собою сис-
тему взаємозалежних елементів, за допомогою якого 
забезпечується належна поведінка зобов’язаних осіб 
щодо сплати податків і зборів, а також дослідження і 
встановлення основ для здійснення примусових подат-
кових вилучень і застосування мір відповідальності за 
вчинення податкових правопорушень [1, с. 278].

Здійснивши аналіз наукових праць стосовно 
дослідження елементів механізму управління, дохо-
димо висновку, що переважна більшість авторів 
надає перевагу статичній характеристиці такого 
елементу, як суб’єкт управління, нехтуючи іншими 
елементами, що призводить до відсутності дослі-
дження механізму у комплексі елементів як ціліс-
ного явища. Розуміння механізму управління як 
способу взаємодії елементів управління і його функ-
ціонування, дозволяє стверджувати, що нечітке тео-
ретичне визначення елементів механізму управління 
ускладнює їх практичне застосування у різних сфе-
рах і функціях управління.

У широкому розумінні механізм управління – це 
процес узгодженого впливу суб’єктів управління на 
явища соціальної дійсності. Він служить динаміч-
ним проявом управління, яке без нього знаходиться 
у статиці [2, с. 87].

У зв’язку з тим, що контроль у сфері оподат-
кування є функцією управління, загальна модель 
механізму управління автоматично переноситься 
на названу контрольну функцію. Проте особливості 
контрольної діяльності повинні відбитися на елемен-
тах механізму контролю в податковій сфері.

Таким чином, визначаємо механізм контролю за 
сплатою податків та зборів як спосіб організації і функ-
ціонування контролю, що виявляється у створенні і 
розвитку системи суб’єктів контролю, які за допомо-
гою встановлених законодавством повноважень і мето-
дів контрольної діяльності покликані досягти обгрун-
тованих цілей контролю у сфері оподаткування.

До елементів контролю за дотриманням зако-
нодавства у сфері оподаткування на підставі твер-
дження про те, що саме елементи в сукупності визна-
чають динаміку контролю, належать:

– суб’єкт податкового контролю (уповноважений 
контролюючий орган);

– об’єкт і предмет контролю;

– правові норми, які встановлюють повноваження 
суб’єктів податкового контролю, тобто забезпечують 
змістовність впливу і взаємозв’язки у контрольній 
діяльності;

– форми і методи контролю;
– порядок здійснення податкового контролю;
– заходи податкового контролю;
– види і напрями податкового контролю;
– техніка і технологія податкового контролю;
– категорії посадових осіб (кадри) податкового 

контролю;
– періодичність і глибина податкового контролю;
– тощо.
Весь перерахований комплекс елементів податко-

вого контролю є предметом податкового правового 
регулювання.

Податковий контроль як особливий організаційно-
правовий механізм можна трактувати як у широкому, 
так і у вузькому значенні. У широкому значенні 
податковий контроль охоплює всі сфери діяльності 
уповноважених органів, включаючи здійснення 
податкового обліку, податкових перевірок та інше, а 
також усі сфери діяльності контрольованих суб’єктів, 
пов’язані зі сплатою податків і зборів (облік об’єктів 
оподатковування, дотримання термінів і порядку 
сплати податків і зборів, порядок надання податкової 
звітності тощо). У вузькому значенні під податковим 
контролем розуміється тільки проведення податкових 
перевірок уповноваженими органами.

Головну роль у здійсненні спеціального контролю 
у сфері оподаткування відіграє Державна фіскальна 
служба України, яка за законодавством України нале-
жить до центральних органів виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом. Проте щодо статусу, то, згідно з 
положеннями Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо державної податко-
вої служби та у зв’язку з проведенням адміністратив-
ної реформи в Україні» [3] Державна фіскальна служба 
є центральним органом виконавчої влади, а відповідно 
до положень підзаконних актів – центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Зважаючи на те, що центральні органи вико-
навчої влади зі спеціальним статусом становлять 
особливий вид органів виконавчої влади, який має 
визначені Конституцією та законодавством України 
особливі завдання та повноваження та на відміну від 
міністерств, які здійснюють галузеве управління, 
державний комітетів, покликаних сприяти реаліза-
ції державної політики шляхом виконання функцій 
державного управління, як правило, міжгалузевого 
(міжсекторного) характеру, які мають типову струк-
туру, загальні правові засади діяльності (типові 
положення), центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом характеризуються специфіч-
ним порядком утворення, реорганізації, ліквідації, 
підконтрольності, підзвітності, вважаємо, що дер-
жавній податковій службі України повною мірою 
відповідає статус центрального органу виконавчої 
влади спеціального призначення.

Перш за все, органи державної фіскальної служби 
України – це, як і будь-який орган виконавчої влади, 
самостійний державний орган, тобто є організаційно 
оформленою часткою державного апарату, спеціально 
призначеною для здійснення на основі чинного зако-
нодавства функцій виконавчої влади, а саме функцій 
виконавчо-розпорядчого (управлінського) характеру 
щодо безпосереднього й оперативного керівництва 
господарським, соціально-культурним та адміністра-
тивно-політичним будівництвом у державі, наділеною 
його якісними ознаками. Серед останніх:
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– вона створюється у встановленому законом 

порядку спеціально для здійснення управлінських 
функцій;

– цільовим призначенням її є практична реаліза-
ція державної політики у певній галузі чи сфері сус-
пільного життя (зокрема, оподаткування), здійснення 
виконавчо-розпорядчої (управлінської) діяльності 
шляхом безпосереднього й повсякденного керівни-
цтва економічним соціально-культурним та адміні-
стративно-політичним будівництвом у державі;

– свою діяльність у межах наданої компетенції 
здійснює від імені держави;

– наділення державно-владними повноважен-
нями, наявність певного обсягу прав та обов’язків у 
сфері державного управління, тобто володіння відпо-
відною адміністративною правосуб’єктністю;

– наділення для здійснення своїх завдань і функ-
цій правом широкого застосування заходів держав-
ного, зокрема адміністративного, фінансового при-
мусу та наявність спеціального апарату примусу;

– це відповідно оформлена державна субстанція, 
частка державного апарату, що має свою внутрішню 
структуру та штат;

– специфічна організаційно-структурна відокрем-
леність та оперативна самостійність дій у певних 
територіальних межах чи галузях;

– цей суб’єкт державної власності утримується, 
як правило, за рахунок Державного бюджету;

– має статус юридичної особи, є самостійним учас-
ником адміністративно-правових відносин – участь 
в адміністративно-правових відносинах для органу 
виконавчої влади є не тільки можливістю (правом), 
але й обов’язком.

Стосовно інших державних органів, які так чи 
інакше задіяні в процесі адміністрування податків, 
то вони, як правило, поряд зі своїми основними функ-
ціональними обов’язками через об’єктивні причини 
здійснюють окремі контрольні функції щодо нараху-
вання та сплати окремих податків, обов’язкових збо-
рів та платежів, що не є приводом для включення їх 
системи податкових органів у будь-якому значенні 
цього слова.

Податковий контроль – це спеціалізований 
(тільки відносно податків і зборів) державний фінан-
совий контроль, сутність якого полягає не лише в 
перевірці дотримання податкового законодавства, 
але й у перевірці правильності обчислення, повноти 
та своєчасності сплати податків і зборів, а також в 
усуненні виявлених порушень.

На сьогоднішній день, станом на кінець 2014 року, 
ситуація з Основними показниками контрольно-
перевірочної роботи Департаменту податкового та 
митного аудиту така:
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Рис. 2.2. Основні показники  
контрольно-перевірочної роботи Департаменту 

податкового та митного аудиту за січень-червень 
2014 року (сума донарахованих грошових 

зобов’язань, яка підлягає погашенню, тис. грн)
Джерело: розроблено на підставі [4]

 
На представлених графіках, на перший погляд, 

проглядаються певні розбіжності між кількістю про-
ведених перевірок та обсягами отриманих коштів за 
представлений період. Але це можна пояснити рів-
нем штрафних санкцій, передбачених для тих чи 
інших випадків настання відповідальності платни-
ків, встановлених чинним законодавством. Що, на 
нашу думку, вимагає забезпечення злагодженої та 
ефективної роботи саме юридичних служб.

З метою ретельнішого аналізу пропонуємо розгля-
нути ширший часовий період.
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Рис. 2.3. Основні показники контрольно-
перевірочної роботи Департаменту податкового 
та митного аудиту за січень-грудень 2014 року 

(кількість планових та позапланових перевірок)
 Джерело: розроблено на підставі [4]
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Рис. 2.4. Основні показники  
контрольно-перевірочної роботи Департаменту 

податкового та митного аудиту за січень-червень 
2014 року (сума донарахованих грошових 

зобов’язань, яка підлягає погашенню, тис. грн)
 Джерело: розроблено на підставі [4]
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Рис. 2.1. Основні показники контрольно-
перевірочної роботи Департаменту податкового 
та митного аудиту за січень-червень 2014 року 

(кількість планових та позапланових перевірок)
 Джерело: розроблено на підставі [4]
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Висновки. Враховуючі наведені дані, на нашу 
думку, система податкового контролю потребує сут-
тєвих доопрацювань. Зокрема, виникає необхідність 
координування проведення графіків планових та поза-
планових перевірок. При цьому, як ми бачимо, сут-
тєві обсяги надходжень формуються за рахунок саме 
позапланових податкових дій. Отже, можемо ствер-
джувати, що планові податкові перевірки є менш 
ефективними і витрачання коштів на їх проведення 
держава може скоротити. Хоча їх проведення може 
слугувати мобілізуючим та дисциплінуючим фактором 
для платників податків. Податковий контроль вико-
ристовує різноманітні форми практичної організації 
для найбільш ефективного виконання завдань, котрі 
стоять перед ним. Він здійснюється шляхом застосу-
вання різних прийомів і способів, а також викорис-
тання спеціальних процедур, що у своїй сукупності 
утворює способи податкового контролю.

Відповідно до ст. 62 Податкового кодексу Укра-
їни, до способів здійснення податкового контролю 
віднесено:

– ведення обліку платників податків;
– інформаційно-аналітичне забезпечення діяль-

ності органів державної податкової служби;

– перевірки та звірки [5].
Облік платників податків є одним із способів 

податкового контролю, який ведеться з метою ство-
рення умов для здійснення органами державної 
податкової служби контролю за правильністю нара-
хування, своєчасністю і повнотою сплати податків, 
нарахованих фінансових санкцій, дотримання подат-
кового та іншого законодавства.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПРОЯВУ

Стаття присвячена дослідженню сутності фінансової стабільності. Зокрема, здійснено огляд та узагальнення основних під-
ходів до визначення поняття «фінансова стабільність». Визначено низку основних характеристик фінансової стабільності та 
побудовано схематичне зображення її складових. Проаналізовано співвідношення між фінансовою стабільність та іншими тісно 
пов’язаними з нею категоріями. Запропоновано власне авторське бачення поняття «фінансова стабільність».
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Коринёк Я.А. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ
Статья посвящена исследованию сущности финансовой стабильности. В частности, сделан обзор и обобщение основных под-

ходов к определению понятия «финансовая стабильность». Определен ряд основных характеристик финансовой стабильности и 
построено схематическое изображение ее составляющих. Проанализировано соотношение между финансовой стабильности и 
другими тесно связанными с ней категориями. Предложено собственное авторское видение понятия «финансовая стабильность».

Ключевые слова: финансовая стабильность, финансовая система, финансовые институты, функции финансовой системы, 
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Korinok Ya.O. THE ESSENCE OF FINANCIAL STABILITY AND FEATURES OF ITS MANIFESTATION
The articleis dedicated to investigation of the financial stability nature. In particular, the review and generalization of the main 

approaches to the definition of «financial stability» were conducted. The key features of financial stability were defined and the schematic 
illustration of its main elements was built. The connection between financial stability and other close related categories was analyzed. 
Own definition of «financial stability» was proposed.

Keywords: financial stability, financial system, financial institutions, functions of the financial system, systemic risk.

Постановка проблеми. Забезпечення фінансової 
стабільності є об’єктивною умовою стійкого функціо-
нування економічної системи та її розвитку. За оцін-
ками науковців, у період з 1990 по 2008 рр. у світі 
було зафіксовано більше 20 фінансових криз, що в 
тій чи іншій мірі були пов’язані з нарощуванням 
системних ризиків та проблемами забезпечення лік-
відністю фінансових установ [1, с. 57]. Світова фінан-
сова криза 2008 року, що почалася з іпотечної кризи 

у США, продемонструвала необхідність дослідження 
фінансової стабільності не лише на рівні окремих 
фінансових інститутів, а і її системного розуміння. 
Проте на сьогодні поняття «фінансової стабільності» 
є недостатньо дослідженим, що потребує його фунда-
ментального аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню фінансової стабільності присвячено багато 
наукових робіт як зарубіжних, так і вітчизняних 
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вчених. Зокрема, такими науковцями, як Г. Шиназі, 
А. Фалюта, Т. Падо-Шіопа було досліджено теоре-
тико-методологічні особливості фінансової стабіль-
ності та її основних функцій. А низка вчених, серед 
яких Е. Кроккет, Дж. Чент, Е. Девіс, запропонували 
досліджувати фінансову стабільність через призму 
нестабільності. Проте, незважаючи на значну кіль-
кість наукових досліджень, нині не існує єдиного 
оптимального підходу до розуміння фінансової ста-
більності та особливостей її прояву.

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформувати завдання статті, яке полягає у дослідженні 
основних підходів до трактування поняття «фінансова 
стабільність», особливостей її прояву та виокремлення 
основних структурних елементів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття фінансової стабільності привернуло увагу 
науковців не так давно, на початку 1990-х років. 
Саме на цей період припав активний розвиток еко-
номічної глобалізації, що супроводжувалася нако-
пиченням фінансових дисбалансів. На цьому тлі і 
набули актуальності проблеми зниження імовірності 
системної фінансової дестабілізації та забезпечення 
фінансової стабільності в цілому. Проте, незважаючи 
на велику кількість тлумачень поняття фінансової 
стабільності, досі не існує єдиної загальноприйнят-
ної моделі для її оцінки чи виміру [2, с. 92].

У науковій літературі виокремлюють три підходи 
до визначення фінансової стабільності:

1. Прямий підхід визначає поняття «фінансової 
стабільності» через призму функцій та характерис-
тик, якими фінансова система повинна мати за ста-
більного стану. Тобто фінансова система є стабіль-
ною доти, доки вона в змозі виконувати функції, що 
є характерними для фінансової системи в ринковій 
економіці. Саме тому цей підхід також називають 
функціональним.

Американський вчений Г. Шиназі присвятив 
феномену фінансової стабільності декілька фунда-
ментальних досліджень, згідно з якими визначив 
її як ситуацію, за якої фінансова система здатна 
виконувати три ключові функції одночасно: 1) спри-
яти ефективному розподілу економічних ресурсів 
в часі та просторі; 2) дозволяє оцінювати, розподі-
ляти фінансові ризики та здійснювати управління 
ними; 3) абсорбувати реальні та фінансові економічні 
потрясіння, шоки та дисбаланси, що забезпечить без-
перервне виконання нею своїх функцій [3, ст. 15].

Близьким до даного визначення за функціональ-
ним змістом є трактування фінансової стабільності 
А. Фалютою, що пропонує розглядати її як здатність 
фінансової системи безперебійно функціонувати – 
задовольняти вимоги і надавати послуги, підтриму-
ючи оптимальну величину прибутковості, ліквідності 
та платоспроможності за допустимого рівня ризиків, 
та протистояти при цьому негативному впливу вну-
трішніх і зовнішніх чинників [4, с. 230-235].

Т. Падо-Шіопа стверджує, що фінансова стабіль-
ність – це стан за якого фінансова система спро-
можна протистояти шоковим явищам, при цьому не 
допускаючи розвитку кумулятивних процесів, які 
порушують трансформацію заощаджень в інвестиції 
та здійснення розрахункових операцій в економіці. 
Автор цього визначення робить акцент на аморти-
зуючій здатності або стійкості фінансової системи, 
що дозволяє їй безперебійно виконувати свої основні 
функції зі здійснення платежів та розподілу ресур-
сів [5, ст. 6-10].

На основі проведеного аналізу вищезазначених 
визначень до їх спільних особливостей, окрім функ-

ціональної складової, можна віднести також стій-
кість фінансової системи до шоків.

2. Зворотний підхід визначає фінансову стабіль-
ність як відсутність нестабільності. Найбільш поши-
реним прикладом зворотного визначення є твер-
дження, запропоноване головою Банку міжнародних 
розрахунків Е. Кроккетом, який пропонує розглядати 
фінансову стабільність саме як відсутність нестабіль-
ності. При цьому визначає фінансову нестабільність 
як ситуацію, за якої функціонування економіки 
потенційно погіршується нездатністю фінансових 
інститутів виконувати свої договірні зобов’язання та 
коливанням цін на фінансові активи. Таким чином, 
Е Кроккет враховує стан фінансових посередників 
та ринків, але не враховує стан фінансової інфра-
структури. Також він стверджує, що фінансова ста-
більність існує до тих пір, поки фінансова система 
може нормально функціонувати без сторонньої допо-
моги [6, ст. 1-2].

Дж. Чент також стверджує, що поняття «фінан-
сової стабільності» можна краще зрозуміти шляхом 
розгляду її відсутності, тобто фінансової нестабіль-
ності, яку пропонує розглядати як умови на фінан-
сових ринках, що завдають шкоди чи загрожують 
зростанню економіки через її вплив на фінансову сис-
тему. Він стверджує, що на різні елементи фінансової 
системи впливають різні форми нестабільності. Вче-
ний наголошує на необхідності розмежування фінан-
сової нестабільності від макроекономічної, оскільки 
макроекономічна нестабільність часто виникає вна-
слідок шоків сукупного попиту та пропозиції, а клю-
човим чинником фінансової нестабільності є фінан-
сові ринки [7].

Е. Девіс ототожнює поняття системного ризику 
та фінансової нестабільності та визначає їх як «під-
вищений ризик фінансової кризи». Під фінансовою 
кризою він розуміє «крах фінансової системи, що 
тягне за собою неможливість здійснення платежів та 
надання кредитів на інвестиційні цілі». Автор ствер-
джує, що фінансові кризи матимуть значні негативні 
наслідки для економічної діяльності, а процес зміц-
нення фінансової стабільності зводиться до управ-
ління системними ризиками. Е. Девіс також зазна-
чає, що системний ризик може проявлятися шляхом 
деформації ринкової інфраструктури та зниження 
ліквідності. Таким чином, в своєму визначенні автор 
підкреслює роль фінансової системи у підтримці 
реального сектора через здійснення розрахунків та 
механізм кредитування [8, ст. 92]. 

Проте варто зазначити, що зворотній підхід до 
визначення поняття «фінансова стабільність» має 
певні недоліки. По-перше, саме по собі поняття 
«фінансова нестабільність» є багатоаспектним, комп-
лексним та потребує точного наукового визначення. 
По-друге, цей підхід не дає чітких вказівок для 
діяльності органів державної влади в цілях підтри-
мання фінансової стабільності.

3. Змішаний підхід характеризується викорис-
танням одночасно двох попередніх підходів, прямого 
та змішаного, з метою найбільш точного формування 
визначення фінансової стабільності. Також до змі-
шаного підходу відносять альтернативні визначення, 
що не відповідають першим двом підходам. Так, від-
повідно до визначення, запропонованого М. Футтом, 
фінансова стабільність існує за наявності таких необ-
хідних умов: 1) монетарна стабільність; 2) рівень 
зайнятості, близький до природного; 3) упевненість в 
операціях більшості ключових фінансових інститутів 
і ринків в економіці; 4) відсутність різких цінових 
коливань фінансових і реальних активів, що пору-
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шують умови 1) і 2) [9, 18]. Це визначення є одним 
із небагатьох, що розглядає монетарну стабільність 
як основу забезпечення фінансової стабільності. М. 
Фут також наголошує на важливості «довіри» до 
роботи фінансової системи, що є близьким до твер-
дження А. Ларджа, який описує поняття «фінансо-
вої стабільності» саме через призму встановлення 
довіри [10, ст. 175].

В останні роки центральні банки багатьох країн 
включили до своїх цілей фінансову стабільність та 
почали регулярно публікувати звіти з фінансової ста-
більності. При цьому вони дають своє власне тлума-
чення її змісту. Нижче, у таблиці 1, наведені визна-
чення фінансової стабільності окремих центральних 
банків. На основі проаналізованих понять «фінансо-
вої стабільності, ми згрупували центральні банки за 
підходами зазначеними вище. Проте, варто зазна-
чити, що низка центральних банків взагалі не наво-
дить визначення «фінансової 
стабільності» ні на офіційних 
сайтах, ні у звітах з фінансо-
вої стабільності (див. табл. 2).

Провівши аналіз вищена-
ведених визначень, запропоно-
ваних центральними банками, 
можна стверджувати, що все 
ж більшість центральних бан-
ків дотримуються прямого 
підходу. 

Таким чином, до основних 
характеристик фінансової ста-
більності можна віднести такі:

1) системний харак-
тер фінансової стабільності. 
Фінансова стабільність є 
результатом взаємодії фінан-

сових інститутів, фінансових ринків та інфраструк-
тури, а також сукупності фінансових відносин, що 
виникають у реальній економіці;

2) відносний характер фінансової стабільності 
та множинність її станів. Фінансова стабільність не 
є абсолютним станом фінансової системи, оскільки, 
навіть за найбільш стійких її показників, економіка 
в дійсності постійно перебуває у стані відхилення від 
абсолютного її значення, що представлене верхньою 
межею на рисунку 1. Тобто фінансова стабільність не 
є єдиним точковим станом фінансової системи, а може 
приймати низку різних значень, що характеризується 
різним запасом міцності фінансової системи. Загалом 
на рисунку представлена область оцінок фінансової 
стабільності «А» та фінансової нестабільності «В», які 
розділені областю «Б», що характеризує проміжний 
стан між ними. Таким чином, чим менше запас міц-
ності фінансової системи, тим нижче лінія фінансо-

Таблиця 1
Визначення фінансової стабільності центральними банками окремих країн

Центральний банк Визначення

Бунсдесбанк 
Німеччини

Фінансова стабільність – це здатність фінансової системи виконувати безперебійно свої осно-
вні макроекономічні функції, навіть у стресових ситуаціях та в періоди структурної перебу-
дови.

Резервний банк 
Австралії

Стабільна фінансова система – це система, в якій фінансові посередники, ринки та ринкова 
інфраструктура забезпечують безперебійний потік грошових коштів між власниками заоща-
джень і інвесторами, сприяючи таким чином зростанню економічної активності.

Центральний банк 
Угорщини

Фінансова стабільність – це стан, за якого фінансова система, а саме ключові фінансові ринки 
та інституційна структура фінансової системи є стійкими до економічних потрясінь та в змозі 
плавно виконувати свої основні функції: фінансове посередництво, управління ризиками і без-
перебійне проведення платежів.

Банк Норвегії
Фінансова стабільність визначається відсутністю криз у фінансовій системі, тобто стійкістю 
фінансового сектора до шоків, які виникають в діяльності фінансових установ чи функціону-
ванні фінансових ринків.

Європейський 
центральний банк

Фінансова стабільність – це стан, за якого фінансова система – посередники, ринки та рин-
кова інфраструктура – можуть протистояти шокам без значних порушень у сфері фінансового 
посередництва та ефективному розподілі заощаджень у виробничі інвестиції. 

Чеський національний 
банк

Фінансова стабільність визначається як ситуація, за якої фінансова система функціонує без 
значних збоїв чи негативних впливів на економічний розвиток в цілому, демонструючи висо-
кий рівень стійкості до шоків. 

Джерело: Складено на основі інформації офіційних сайтів центральних банків та офіційних Звітів про фінансову ста-
більність

Таблиця 2
Підходи ЦБ до визначення фінансової стабільності

Прямий підхід Зворотній підхід Змішаний підхід Визначення відсутнє 

Австрія, Австралія, 
Німеччина, Ісландія, 
Ірландія, Словенія, 
Словакія, Чилі, Чехія, 
Турція, Естонія, Швейцарія, 
Японія, Угорщина

Норвегія Франція, Ізраїль, Бельгія, 
Португалія 

Великобританія, Гонконг, 
Індонезія, Данія, Іспанія, 
Канада, Латвія, Литва, 
Нова Зеландія, Нідерланди, 
Росія, Польща, Сінгапур, 
Фінляндія, Швеція, 
Хорватія
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Рис. 1. Графічна інтерпретація поняття «фінансова стабільність» [11, ст. 35]
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вої стабільності відхиляється від верхньої межі вниз. 
Значне зменшення міцності фінансової системи пере-
водить її в проміжний стан, за якого фінансова сис-
тема стає вразливою до шоків. Якщо виникає подаль-
ший негативний вплив на фінансову систему, то це 
призводить до фінансової дестабілізації;

3) динамічний аспект фінансової стабільності. 
Правильна методологія визначення потенційних 
ризиків є гарантом забезпечення фінансової стабіль-
ності, за умови ненастання несподіваних шоків;

4) довіра до роботи фінансової системи;
5) здатність фінансової системи абсорбувати вну-

трішні негативні шоки [11, ст. 10-11].
Узагальнений результат наукових підходів до 

поняття «фінансова стабільність» ми продемонстру-
вали на рисунку 2, який ілюструє усі структурні 
елементи фінансової стабільності. У вузькому сенсі 
категорія «фінансової стабільності» включає ста-
більність структурних елементів фінансової системи, 
зокрема фінансових інститутів, фінансових ринків 
та фінансової інфраструктури, що проявляється у 
таких характеристиках:

1) стабільність фінансових ринків характеризу-
ється відсутністю значних коливань цін на фінансові 
активи;

2) стабільність фінансової інфраструктури забез-
печується перш за все безперебійністю роботи пла-
тіжної системи;

3) стабільність фінансових інститутів перед-
бачає їх спроможність виконувати свої договірні 
зобов’язання.

Проте для того, щоб поняття «фінансова стабіль-
ність» набуло більш практичного значення, необ-
хідно перейти до його розуміння в широкому сенсі, 
що передбачає включення таких складових:

4) ефективне управління фінансовими ризиками 
в економіці;

5) запас міцності для протидії негативним еконо-
мічним внутрішнім та зовнішнім шокам;

6) ефективний розподіл фінансових ресурсів в 
економіці.

З метою більш точного розуміння сутності фінан-
сової стабільності пропонуємо 
розглянути її співвідношення 
з іншими поняттями.

У низці випадків у науко-
вій літературі поняття «фінан-
сова стабільність» та «фінан-
сова стійкість» вживаються як 
тотожні. Більше того, часто 
англійський термін «financial 
stability» перекладається 
на українську мову саме як 
фінансова стійкість. Проте, 
таке ототожнення є невірним, 
оскільки зазначені категорії не 
є ідентичними. Так, поняття 
«фінансова стабільність» є 
ширшим та характеризує рів-
новажний стан фінансової сис-
теми, що зберігає свій запас 
міцності при дії негативних 
фінансових та реальних шоків. 
У свою чергу, фінансову стій-
кість варто розуміти як здат-
ність фінансової системи дося-
гати рівноважного стану після 
припинення дії негативних 
факторів, що спричинили її 
дестабілізацію. Таким чином, 

фінансова стійкість не є рівноважним станом, а лише 
прагненням до рівноваги за умови відсутності шоків.

Крім того, фінансова стійкість частіше вжива-
ється у контексті окремих фінансових інститутів чи 
їх сукупності, і рідше – у контексті фінансової сис-
теми в цілому [12, ст. 4-5].

Поняття «фінансової дестабілізації» близьке за 
своїм змістом до поняття «системний ризик», а вче-
ний Е. Девіс навіть ототожнює ці поняття. Так, аме-
риканський вчений П. Купек визначає системний 
ризик як «стан, за якого незначний макроекономіч-
ний шок може призвести до значного коливання цін 
на виробничі та фінансові активи, зменшення ліквід-
ності та збитків (навіть банкрутства) корпоративних 
позичальників» [13]. Дещо інше визначення наве-
дене у Положенні про діяльність в Україні внутріш-
ньодержавних і міжнародних систем, в якому сис-
темний ризик напряму пов’язаний неспроможністю 
одного із системноутворюючих учасників платіжної 
системи виконувати свої договірні зобов’язання, що в 
результаті призводить до дестабілізації всієї фінансо-
вої системи [14]. Таким чином, системний ризик – це 
стан, за якого реальні та фінансові шоки призводять 
до того, що фінансова система не може виконувати 
свої основні функції, тобто спричиняють фінансову 
нестабільність. Тож, за алгоритмом зворотного під-
ходу, фінансову стабільність можна визначити як 
відсутність системного ризику.

Узагальнюючи дослідження сутності фінансової 
стабільності, ми сформували власне, на нашу думку, 
оптимальне її тлумачення, відповідно до якого, 
фінансова стабільність – це динамічний якісний стан 
фінансової системи, за якого вона здатна ефективно 
та безперебійно виконувати свої основні функції, 
навіть під впливом ендогенних та екзогенних шоків.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки.

1. В науковій практиці існує три підходи до 
визначення поняття «фінансової стабільності», проте 
більшість центральних банків віддають перевагу 
функціональному підходу.
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Рис. 2. Структурні елементи фінансової стабільності  
в широкому розумінні 

Складено на основі наведених вище понять «фінансової стабільності» за джере-
лами [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]
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2. Метою фінансової стабільності є запобігання 
краху не лише окремих фінансових установ, а й ство-
рення таких умов, що забезпечать фінансову систему 
запасом міцності до ендогенних та екзогенних шоків.

3. Фінансова стабільність є результатом взаємодії 
фінансових інститутів, фінансових ринків та інфра-
структури, а також сукупності фінансових відносин, 
що виникають в реальній економіці.

4. Фінансова стабільність не є абсолютним станом 
фінансової системи, оскільки може приймати низку 
різних значень, що характеризується різним запасом 
міцності фінансової системи.

5. Поняття «фінансова стабільність» є ширшим 
за поняття «фінансова стійкість» та характеризує 
рівноважний стан фінансової системи, що зберігає 
свій запас міцності при дії негативних фінансових та 
реальних шоків. У свою чергу, фінансова стійкість 
не є рівноважним станом, а лише прагненням до рів-
новаги за умови відсутності шоків.

6. У результаті співвідношення понять «фінан-
сова дестабілізація» та «системний ризик» ми при-
йшли до висновку, що фінансову стабільність можна 
визначити як відсутність системного ризику. Це 
твердження дає підстави для подальших досліджень, 
зокрема розробки методології оцінки та мінімізації 
системного ризику як механізму забезпечення фінан-
сової стабільності.
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В статье рассмотрены сущность, место и роль информации в системе управленческого учета в соответствии с зарубежной 

и отечественной учетной практикой. Информационные потоки, циркулирующие в системе управления, классифицируются на 
входящие и выходящие. Информация в системе управленческого учета производственных предприятий имеет элементы нор-
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Постановка проблеми. Мінливі умови господарю-
вання, які мають прояв в постійних змінах норма-
тивно-правової бази, а також політично-економічних 
векторів розвитку суспільства, зумовлюють необхід-
ність отримання достовірної і доцільної інформації 
з метою прийняття менеджерами різних рівнів сво-
єчасних управлінських рішень, на основі яких ство-
рюються можливості для підприємства закріпитися в 
певному сегменті ринку, а також освоїти нові ринки 
збуту, підвищити рівень продуктивності праці, рен-
табельності та власної конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концеп-
ція, принципи і функції, а також місце і роль управ-
лінського обліку в системі управління підприємством 
детально розглянуті в наукових працях, монографіях 
і дисертаційних дослідженнях, навчальних посіб-
никах і практичних рекомендаціях як зарубіжних, 
так і вітчизняних вчених: Х. Андерсона, П.Й. Ата-
маса, І.М. Богатої, Ф.Ф. Бутинця, М.А. Вахрушиної, 
С.Ф. Голова, Т.П. Карпової, О.М. Кізілова, Д. Кол-
дуелла, В.С. Леня, Л.В. Нападовської, Б. Нідлза, 
М.С. Пушкаря, Дж. Фостера, Ч.Т. Хорнгрена. 

Сутність інформації, її значення в обліково-
управлінському процесі підприємства досліджува-
лись І.А. Авровою, А. Апчерчем, Е.А. Аткінсоном, 
Р.Д. Банкером, М.М. Беньком, К.Ю. Вороновою, 
С.В. Івахненковим, Р.С. Капланом, Т.А. Корнєєвою, 
О.М. Кузьміною, Д.Ю. Ляшко, Н.Ю. Мартинюк, 
В.О. Осмятченком, І.Б. Садовською, І.І. Сардачук, 
В.П. Суйцем, Г.В. Уліною, С.М. Янгом.

Проте детально сутність інформації в системі 
управління виробничим підприємством, а також 
її ролі і місця в системі управлінського обліку 
детально не розглядались, що і викликало необхід-
ність подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Визначення місця і ролі інформації в сис-
темі управлінського обліку виробничих підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здій-
снення процесу управління суб’єктом господарю-
вання вимагає отримання правдивої і систематизо-
ваної інформації щодо затрат, доходів, фінансових 
результатів, зобов’язань підприємства та його акти-
вів. Вищезазначена інформація буде використана 
менеджерами різного рівня для прийняття тактич-
них і стратегічних управлінських рішень.

Інформація, в широкому розумінні вищезазна-
ченого терміну, являє собою сукупність знань щодо 
навколишнього світу, процесів, які мають місце 
в ньому тощо, які сприймають живі організми, 
інформаційні системи в процесі життєдіяльності і 
роботи [1, c. 262].

 В економічному середовищі інформація має 
специфічні ознаки – це дані, значення еконо-
мічних показників, які є об’єктами зберігання, 
обробки, передачі та використовуються в процесі 
аналізу і прийнятті економічних рішень в управ-
лінні [2, с. 170]. 

Суттєве значення в діяльності конкретного 
суб’єкту господарювання, а також в процесі управ-
ління ним відіграють інформаційні системи 
(information system) – організаційно упорядкована 
сукупність документів (масив документів) та інфор-
маційних технологій, в т. ч. з використанням засо-
бів обчислюваної техніки і зв’язку, яка відповідає 
потребам інформаційного забезпечення процесу 
управління діяльності організації [3, с. 192]. 

В наукових дослідженнях вчених далекого зару-
біжжя [4–7] значна увага приділяється поняттю 
«інформація управлінського обліку». 
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Колектив науковців під керівництвом Е.А. Аткін-
сона, професора Школи бухгалтерського обліку Уні-
верситету Ватерлоо (Канада) [4, с. 27], зазначають, 
що інформація управлінського обліку (management 
accounting information) являє собою фінансові та опе-
раційні дані щодо видів діяльності і процесів, які 
здійснюються в організації; функціонування її струк-
турних підрозділів; готової продукції і послуг, які 
надаються цією організацією; клієнтів організації 
(розрахункові затрати на виробництво продукції, вид 
діяльності або підрозділ за відповідний період часу).

Автори підручника «Управлінський облік» Ней-
біл С. Еліас (професор з бухгалтерського обліку 
Асперської школи бізнесу Університету Манітоби, 
Канада), Девід В. Сенков (доцент з обліку Факуль-
тету управління Університету Реджайні, Канада), 
Дон П. Хансен (професор з бухгалтерського обліку 
в Університеті штату Оклахома, США) та Марі-
анна М. Моувен (асоційований професор бухгал-
терського обліку в Університеті штату Оклахома, 
США) [5, с. 3] інформацію управлінського обліку 
визначають як систему: це інформаційна система, 
яка використовує вхідні ресурси (інформацію) та від-
повідні процеси з метою одержання результатів, які 
відповідають точно визначеним цілям управління.

Науковці зазначають, що процеси являють собою 
серцевину інформаційної системи управлінського 
обліку, які використовуються для перетворення 
вхідної інформації на результати, що задовольня-
ють завданням системи. Процеси описуються такими 
діями, як збір, вимірювання, зберігання, аналіз, 
складання звітності та управління інформацією. 
Результати містять в собі спеціальні звіти, інформа-
цію щодо собівартості продуктів, витрат на спожива-
чів (клієнтів), бюджети, звіти про виконання, навіть 
особисте спілкування. На рис. 1 наведена опера-
ційна модель інформаційної системи управлінського 
обліку.

Лектор Каледонського університету (м. Глазго, 
Велика Британія) А. Апчерч [6, с. 26] зазначає, що 
в науковій літературі використовуються два терміни: 
«дані» та «інформація», які близькі за змістом, 
проте мають між собою суттєві розбіжності: дані – 
це «сирі» факти та числа, які тільки після відповід-
ної обробки стають інформацією. Науковець також 
використовує термін «управлінська інформаційна 
система» (Management Information System – MIS), 
надаючи їй визначення як набору взаємопов’язаних 
підсистем, які фільтрують і обробляють дані з вели-
кої кількості внутрішніх і зовнішніх джерел з тією 
метою, щоб отримати необхідну для використання 
інформацію, пов’язану з діяльністю організації. 

Провідні американські науковці, представники 

престижних шкіл менеджерів США – Гарвардського 
та Мічиганського університетів Роберт Н. Ентоні та 
Джеймс С. Ріс [7, с. 270] підкреслюють, що з метою 
управління для управлінського апарату необхідна 
інформація більш деталізована, ніж та, яка міс-
титься в бухгалтерських документах. Оперативна 
інформація забезпечує вихідні дані для управлін-
ського обліку, проте менеджерам необхідна підсум-
кова інформація, яка була отримана з первинних 
облікових документів.

Значна увага сутності інформації в системі управ-
лінського обліку, її класифікації, вимогам щодо неї 
приділена в наукових дослідженнях вчених близь-
кого зарубіжжя [8–11]. 

Д.е.н., професор, академік МДУ ім. М.В. Ломо-
носова (РФ) В.П. Суйц зазначає [8, с. 12], що інфор-
мація управлінського обліку передбачена для управ-
ління підприємством, тобто безпосередньо для 
внутрішнього використання. Відповідно, формати 
звітності, одиниці виміру, періодичність складання 
обираються, виходячи з вимог менеджменту, і т. ч. 
можуть бути будь-якими.

Д.е.н., професор Казанського (Приволзь-
кого) федерального університету (РФ) В.Б Іваш-
кевич [9, с. 46–47] зазначає, що інформація, яка 
використовується в системі внутрішнього (управлін-
ського) обліку, повинна відповідати наступним вимо-
гам, які значним чином відрізняються від фінансо-
вого обліку, і бути:

- оперативною, тобто формуватися за принципом 
«чим швидше, тим краще»;

- цільовою, тобто спрямованою на вирішення 
конкретних завдань управління;

- адресною, тобто мати орієнтацію на конкрет-
ного споживача – менеджера та вирішувати його 
завдання;

- достатньою;
- економічною в процесі отримання і викорис-

тання;
- гнучкою, тобто пристосованою до можливих 

змін в бізнесі.
 Відомий спеціаліст в теорії і практиці управ-

лінського обліку д.е.н., професор Т.П. Карпова 
(РФ) [10, с. 39] підкреслює, що бухгалтерська інфор-
мація сприймається як безпосередній елемент еко-
номічного інформаційного простору підприємства. 
Проте управління висуває до бухгалтерської інфор-
мації вимоги щодо необхідності підвищення її якіс-
ного рівня, вдосконалення структурного складу, 
оперативності та своєчасності подання. Залежно 
від потреб управління бухгалтерську інформацію 
доцільно розподіляти на:

- тактичну бухгалтерську інформацію, яка кон-
центрує увагу на активах підприємства, 
капіталі та зобов’язаннях, відтворює факти 
господарської діяльності щодо руху ресур-
сів, їх перетворення в продукцію, її реалі-
зацію за звітний період;

- стратегічну інформацію, яка вима-
гає від обліку такого способу відтворення, 
в результаті якого зобов’язання, потенційні 
можливості, затрати і доходи розгляда-
ються в аспекті руху до визначеної страте-
гічної мети. 

Вперше Т.П. Карпова виокремила 
вимоги щодо бухгалтерської інформації від-
носно виробництва [10, с. 42]. Науковець 
зазначає, що у своєму складі вона містить 
елементи нормування, планування, прогно-
зування, формує можливості розширення 
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Рис. 1. Операційна модель інформаційної системи 
управлінського обліку



133ауковий вісник Херсонського державного університетуН
інформативної та регулюючої функцій обліку, забез-
печує необхідний зв’язок між виробничими, техно-
логічними та економічними службами підприємства, 
які здійснюють прогноз, планування, контроль та 
диспетчеризацію. Управлінський облік ставить за 
мету формування достовірної інформації щодо дохід-
ності виробництва окремих виробів, оптимального 
співвідношення асортименту продукції, яка надає 
можливість отримати найбільший прибуток з ураху-
ванням інших рівнозначних обставин.

Провідний фахівець в системі управлін-
ського обліку д.е.н., професор М.А. Вахрушина 
(РФ) [11, с. 27] зазначає, що інформаційне забез-
печення управлінського обліку являє собою збір, 
обробку і передачу фінансової та нефінансової інфор-
мації, яка використовується менеджерами для пла-
нування і контролю за процесом діяльності підпоряд-
кованих їм підрозділів, виміру і оцінки отриманих 
результатів. 

Різнопланова інформація необхідна для при-
йняття відповідних управлінських рішень. Відо-
мий вітчизняний фахівець в системі управлінського 
обліку д.е.н., професор Л.В. Нападовська [12, с. 39] 
підкреслює, що процес прийняття управлінських 
рішень та інформаційне забезпечення системи управ-
ління тісно пов’язані між собою. Вищезазначений 
процес стосується всіх рівнів управління – від керів-
ника структурного підрозділу, фінансиста, керів-
ника підприємства до інвестора та власника суб’єкта 
господарювання. 

Для прийняття управлінських рішень використо-
вується інформація, більша частина якої стосується 
підприємницької діяльності, яка подана в грошо-
вому вимірнику та стосується:

- затрат (вартість використаних ресурсів у про-
цесі діяльності);

- виручки (дохід, одержаний в результаті діяль-
ності);

- активів (ресурси, які знаходяться на балансі 
підприємства та можуть бути використані ним в про-
цесі діяльності);

- зобов’язань підприємства перед іншими осо-
бами;

- власного капіталу.
У системі управлінського обліку створюється 

інформація про відхилення фактичних даних від пла-
нових, у результаті чого виявляються причини від-
хилень та слабкі місця. Л.В. Нападовська [12, с. 37] 
слушно наголошує, що інформація управлінського 
обліку – це важливий мотивуючий засіб досягнення 
бажаних результатів діяльності персоналом підпри-
ємства. Своєчасне виявлення та надання інформа-
ції персоналу у процесі діяльності стимулює кори-
гування досягнутих показників (продуктивності 
праці), створюючи надійну базу для підвищення 
ефективності контролю та регулювання. 

Д.е.н., професор Ф.Ф. Бутинець [13, с. 26–27] 
наголошує на тому, що в процесі діяльності на 
підприємстві виникає потреба в великому обсязі 
оперативної інформації. Проте значний обсяг 
первинної інформації не дозволяє менеджерам 
повністю її осмислити, проаналізувати і викорис-
тати в своїй повсякденній роботі. Менеджери для 
виконання своїх обов’язків повинні використову-
вати короткі огляди та іншу групову інформацію, 
тобто вони використовують як деталізовану, так 
і підсумкову інформацію. Таким чином, облікова 
інформація, підготовлена для керівників різного 
рівня управління, має назву управлінська облі-
кова інформація. 

К.е.н., професор І.Б. Садовська зазначає, що всі 
інформаційні потоки, які циркулюють в системі 
управління, можна розподілити на два різновиди: 
вхідні і вихідні. Кожний з вищезазначених різно-
видів мають свою структуру і вимоги щодо їх фор-
мування [14, с. 332]. Вхідні інформаційні потоки в 
системі управлінського обліку, маючи складну струк-
туру, розподіляються на два різновиди – внутрішні 
(підприємства) та зовнішні (економічні, соціальні, 
політичні). До складу внутрішніх інформаційних 
потоків відносять облікову інформацію (первинні 
бухгалтерські документи, фінансову звітність, інші 
форми звітності, встановлені чинним законодавством, 
дані оперативного обліку, податкові розрахунки), 
необлікову інформацію (технічні проблеми, кадрове 
забезпечення, простої працівників, плинність робо-
чої сили), нормативно-технічну довідкову інформацію 
(норми виробітку, норми часу, нормативне викорис-
тання матеріально-технічних ресурсів, норми при-
родного убутку, методику розрахунків, технологічні 
карти, технічні паспорти механізмів). Вихідні інфор-
маційні потоки системи управлінського обліку фор-
муються у вигляді стандартизованих періодичних 
управлінських звітів про виконання бюджетів (для 
контролю за виконанням прийнятих раніше рішень), 
аналітичних управлінських звітів з обґрунтуванням 
відхилень і альтернативними пропозиціями (для при-
йняття відповідних управлінських рішень на пер-
спективу), сигнальними управлінськими звітами (для 
попередження і превентивності ризикових ситуацій 
на підприємстві в цілому та в межах його окремих 
структурних підрозділів). 

Висновки з даного дослідження. Інформація 
управлінського обліку є необхідним підґрунтям для 
прийняття своєчасних і виважених управлінських 
рішень.

Інформація, яку продукує управлінський облік, 
являє собою систему, яка використовує вхідні 
ресурси (інформацію) та відповідні процеси з метою 
одержання результатів, що відповідають точно 
визначеним цілям управління.

До інформації, яка надається управлінським облі-
ком, висуваються специфічні вимоги, які суттєво від-
різняються від вимог, що ставляться перед фінансо-
вим обліком, ведення якого здійснюється відповідно 
діючої вітчизняної нормативно-правової бази. 

Інформаційні потоки в системі управлінського 
обліку розподіляються на вхідні і вихідні, кожний 
з яких має власну структуру і вимоги щодо форму-
вання і використання в процесі управління суб’єктом 
господарювання. 

Інформація, яка надається управлінським облі-
ком щодо виробництва, містить елементи норму-
вання, планування, прогнозування, формує мож-
ливості розширення інформативної та регулюючої 
функцій обліку.
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РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ»:  
ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС З ПОЗИЦІЇ ОБЛІКОВОГО АСПЕКТУ

В статті досліджено науково-практичні аспекти розвитку та інтерпретації категорії «капітал» з позиції облікового аспекту. За 
результатами проведено дослідження, та узагальнено генезис поглядів на трактування досліджуваної дефініції представників 
облікової думки. Сформовано авторську позицію стосовно кожного виокремленого підходу розуміння капіталу як категорії бух-
галтерського обліку.
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Назаренко И.Н. РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ «КАПИТАЛ»: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС С ПОЗИЦИИ УЧЕТНОГО АСПЕКТА
В статье исследованы научно-практические аспекты развития и интерпретации категории «капитал» с позиции учетного 

аспекта. По результатам исследования обобщен генезис взглядов на трактовку исследуемой дефиниции представителей учет-
ной мысли. Сформирована авторская позиция относительно каждого выделенного подхода понимания капитала как категории 
бухгалтерского учета.

Ключевые слова: активы, бухгалтерский учет, собственность, капитал, пассив.

Nazarenko I.N. DEVELOPMENT OF THE CATEGORY «CAPITAL»: HISTORICAL DISCOURSE ACCORDING TO POSITION OF 
ACCOUNTING ASPECT

The article deals with scientific and practical aspects of development and interpretation of the category «capital» according to position 
of accounting aspect. According to results, it is researched and summarized the genesis of views on interpretation of the investigated 
definition of representatives accounting thought. Authorial position is formed according to each separated approach of understanding the 
capital as a category of accounting.

Keywords: assets, accounting, property, capital, liability.

Постановка проблеми. Капітал – домінуюча 
категорія економічної та управлінської науки. 
В наукових здобутках вітчизняних та зарубіжних 
вчених існує значна кількість праць, присвячених 
розкриттю сутності даної дефініції. Аналіз еконо-
мічних надбань дає можливість беззаперечно ствер-
джувати, що на сьогодні відсутній єдиний концепту-
альний підхід до інтерпретації категорії, помітною 
є розбіжність наукових поглядів відносно розуміння 
сутності капіталу. Звичайно, дане явище є право-
мірним, адже існування значної кількості підхо-
дів (економічний, бухгалтерський, управлінський, 
юридичний) вносять певні новації в наукові засади 
інтерпретації. 

Не викликає сумніву, що капітал являється 
показником, який широкомасштабно характеризує 
можливості та результати діяльності суб’єкта гос-
подарювання, що відображаються у фінансовій звіт-

ності – інформаційному джерелі прийняття ефектив-
них управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундамен-
тальні основи розвитку наукових поглядів на питання 
облікового розуміння сутності капіталу закладені в 
працях засновників бухгалтерського обліку, зокрема, 
Н. Анастасіо, О. Бауера, П. Герстнера, Д. Манцоні, 
Л. Пачолі та ін. Інтерпретацію капіталу з позиції 
бухгалтерського обліку у своїх працях розкривають 
вітчизняні вчені, а саме: Ф.Ф. Бутинець, Й.Я. Даньків, 
Г.П. Дондик, С.Ф. Голов, М.Р. Лучко, Т.Г. Камінська, 
М.Я. Остап’юк, В.Ф. Палий, Н.І. Петренко, В.В. Сопко 
та ін. Вагомий внесок у розвиток теорії обліку капіталу 
здійснили такі зарубіжні вчені: Х. Андерсон, О. Заба-
рова, Д. Колдуел, Б. Нідлз, І. Новіков, О. Руданов-
ський, Я. Соколов та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Визначення капіталу з позиції бухгалтер-



135ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ського обліку є дискусійним та складним питанням. 
Неузгодженість думок щодо сутності капіталу як 
облікової категорії потребує детального дослідження, 
виокремлення та групування визначень у відповідні 
інтерпретаційні підходи, що обумовлює актуальність 
та необхідність написання даної наукової статті.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження, узагальнення та виокрем-
лення наукових підходів тлумачення капіталу з 
позиції облікового аспекту та формування авторської 
позиції по кожному напряму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бух-
галтерський облік – інститут із соціально-еконо-
мічного середовища, який забезпечує порозуміння 
та керованість у цьому середовищі, опрацьовуючи 
та інтерпретуючи для користувачів інформацію про 
факти та явища життєдіяльності організацій (під-
приємств) [1].

Бухгалтерський облік відображає явища економіч-
ної сфери – в рамках господарського життя підпри-
ємства, організовує їх глибоке пізнання, вивчення, 
надає визначеності тим економічним категоріям, які 
фігурують в економічній теорії без виміру, а в наці-
ональній економіці як такі, що мають узагальнену 
вартісну оцінку, виведену за показниками з ураху-
ванням всіх економічних понять [2, с. 71]. 

Облікові літературні джерела відображають мно-
жинність визначень «капіталу», яким притаманна 
неоднозначність підходів до тлумачення даного 
поняття. З метою поглибленого розуміння обліко-
вої інтерпретації досліджуваної категорії проведемо 
ретроспективний аналіз розвитку категоріально-
понятійного апарату, згрупувавши їх у відповідні 
групи. 

Першу групу підходів представляють наукові 
погляди, що ототожнюють капітал з власністю, 
в тому числі інтерпретують пасив як власність. 
П. Гарньє, здійснюючи класифікацію фактів госпо-
дарського життя, поділяв їх на функції управління 
(за причинами) та ситуації (за результатами впливу 
на власність). Відповідно, за результатом впливу на 
власність, пасив складається з:

1) перманентного капіталу (довгостроковий 
пасив) – пасив, що не вимагається (капітал, внески 
до капіталу, резерви) та довгострокова заборгова-
ність; 

2) короткострокового пасиву – випадковий пасив, 
резерви можливих втрат, короткостроковий пасив 
(короткострокова заборгованість) [3, с. 21].

Виходячи з даної передумови, можна стверджу-
вати, що вчений пов’язує капітал, зокрема, пасив з 
власністю. Тобто відбувається двоякий підхід (пасив 
і власність), але за результатами впливу, власність є 
домінантною класифікаційною ознакою.

Аналогічний підхід характерний для В.В. Сопко, 
яка зазначає, що капітал як термін означає влас-
ність, а право власності – це пасив. Відповідно, 
пасив – це вираз права власності на активи (майно, 
ресурси) підприємства відповідних власників; капі-
тал, визначений на основі доказів (документаль-
ного оформлення), розмір права власності особи, яка 
вклала або набула права власності за чинним законо-
давством [4, с. 37, с. 19–20, с. 22].

Другу групу підходів представляють погляди нау-
ковців, які асоціюють капітал з активами (ресурсами, 
майном) та чистими активами. Зокрема, можна виді-
лити декілька позицій у дослідженні ракурсу даного 
питання.

Основоположник бухгалтерського обліку, видат-
ний італійський математик Л. Пачолі під капіталом 

розумів сукупність дійсного майна, яке належить 
власнику на даний момент часу [5]. Подібну пози-
цію відносно інтерпретації підтримував Д. Манцоні. 
А Я. Імпін розглядав капітал як засоби (первинний 
внесок), з якими купець починає справу, а саме 
гроші або товар, отримані у спадщину або в пода-
рунок [6, с. 157]. О. Бауер визначав капітал як всю 
сукупність майна (незалежно від власника), якою 
володіє конкретний власник [5, с. 114]. Згідно ста-
тичної концепції, капітал ототожнюється з багат-
ством, індикатором стану майна. Місією власника 
являється забезпечення приросту багатства [7].

У відповідності до теорії Шибе і Одерманна, 
активи – це сукупність того, чим володіють на 
правах власності; пасиви – права вимоги третіх 
осіб або кредиторів, а чистий капітал або чисте 
майно – різниця від обчислення суми пасиву з суми 
активу [8, с. 44–46]. Отже, згідно положень даної 
теорії, можна стверджувати, що капітал асоціюється 
з чистими активами.

К.Ю. Циганков розглядає капітал, як частку 
в активах компанії, що залишається після вира-
хування усіх її зобов’язань. В той же час, вчений 
наголошує, що неправомірно капітал ототожнювати 
з «часткою», оскільки існує два способи розрахунку 
величини капіталу: 1) вирахування зобов’язань з 
активів; 2) визначення суми статей, що входять 
в розділ балансу «Капітал і резерви», тобто статті 
даного розділу являються складовими (джерелами 
утворення) капіталу [9].

Згідно положень концепції фінансового капіталу, 
капітал є синонімом категорії «чисті активи» або 
«власного капіталу» [10].

Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуел інтерпретують 
капітал як залишковий інтерес в активах юридичної 
особи, що залишається після вирахування пасивів. 
Вчені наголошують, що у бізнесі інтерес власника – 
це капітал, тобто власний капітал, залишковий капі-
тал, оскільки це засоби, які залишаються, якщо 
власник виплатить усі пасиви [11, с. 21].

Однаковий підхід до розуміння сутності капіталу 
можна простежити у прихильників концепції влас-
ності (дана концепція орієнтована на визначення 
частки власника у балансі і використовує поняття 
«капітал власника», який розраховується шляхом 
вирахування зобов’язань зі складу активів); концеп-
ції залишкового капіталу (яка відносить до власни-
ків лише власників простих акцій, а капітал, що 
належить власникам привілейованих акцій, разом із 
зобов’язаннями вираховується з активів для визна-
чення капіталу власників) [12].

Аналогічну бухгалтерську позицію можна просте-
жити у наукових працях Т.Г. Камінської (ототож-
нення капіталу з чистими активами, а саме часткою 
активів організації, яка залишилась після вираху-
вання всіх зобов’язань) [13].

Наукові погляди на трактування капіталу як 
об’єкту бухгалтерського обліку доцільно виокре-
мити в третю групу підходів. Засновником теоретич-
ної платформи розуміння капіталу як об’єкта бух-
галтерського обліку був Л. Пачолі. Наукова праця 
Л. Пачолі «Трактат про рахунки і записи» склада-
ється з двох частин. Перша частина – «Інвентар», 
призначена для відображення всього рухомого та 
нерухомого майна, а друга – «Диспозиція», що відо-
бражає спосіб здійснення розрахункових записів 
всіх господарських операцій. Відповідно, об’єктом 
бухгалтерського обліку вчений вважав інвентар, що 
належить купцю. В зв’язку з тим, що купець пови-
нен записувати всі свої справи (великі й малі) в тому 
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порядку, в якому вони відбувалися, автор трактату 
розширює погляд на об’єкт обліку, а саме на капі-
тал і його обіг у господарстві [14, с. 45–46]. Таким 
чином, доцільно виокремити Л. Пачолі як першого 
вченого, який вважав капітал об’єктом бухгалтер-
ського обліку.

С.Ф. Голов дотримувався позиції, що капі-
тал (тобто джерела фінансування діяльності під-
приємства) є ключовим об’єктом бухгалтерського 
обліку [12]. Н.О. Гура одним з п’яти об’єктів бух-
галтерського обліку виокремлює капітал (інші 
чотири – це активи; зобов’язання; господарські про-
цеси; витрат та доходи) [15]. Аналогічний науковий 
підхід мають А.В. Хмелевська [16], Л.Г. Ловінська, 
Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко [17]. 

Четверту групу представляють наукові підходи, 
які розглядають капітал як предмет бухгалтерського 
обліку. Вчені (В.Ф. Палий, С.Ф. Голов, Н.Я. Дон-
дик, Г.П. Дондик) сходяться на думці, що капітал є 
справжнім предметом обліку. Зокрема, у своїй роботі 
М.Л. Пятов процитував В.Ф. Палого, який потенціал 
розвитку методології бухгалтерського обліку вбачав 
в розумінні його предмета як капіталу господарю-
ючого суб’єкту [18]. С.Ф. Голов зазначав, що пред-
метом обліку є рух капіталу і його зміни в процесі 
реалізації компанією принципу безперервності діяль-
ності. Проте, з іншого боку, акцентується увага, що 
у рамках бухгалтерського обліку капітал є важли-
вим об’єктом, а предмет обліку, як науки, складають 
його зміни [12]. Н.Я. Дондик, Г.П. Дондик вказу-
ють, що предметом бухгалтерського обліку є джерела 
утворення активів, кошти організацій та джерела 
формування даних коштів [19]. 

В п’яту групу доцільно виокремити підходи нау-
ковців, які під капіталом розуміють джерело утво-
рення майна та виробничу потужність суб’єкта гос-
подарювання, розвиток підприємства. Р. де Рувер 
вважав, що введення в облік категорії «капітал» 
пов’язано з відокремленням в господарюванні фізич-
них та юридичних осіб, що мало вплив на необхід-
ність вкладання відповідних засобів в паї фізичних 
осіб [20, с. 268]. М.І. Кутер для відображення джерел 
фінансування і оплати майна суб’єкта господарю-
вання вводить в термінологічно-економічний оборот 
поняття активного капіталу (функціонуючого), який 
включає власний і позиковий капітали [21, с. 184].

У відповідності до положень динамічної концепції, 
капітал є первинним джерелом для здійснення гос-
подарської діяльності, а також майновим об’єктом, 
представлений переважно грошовими коштами. Але 
з позиції актуарної концепції, капітал розглядається 
в якості важливого джерела для фінансового розви-
тку компанії в майбутньому [7]. Фізична концепція 
капіталу розглядає капітал у вигляді продуктивності 
суб’єкта господарювання, що базується, наприклад, 
на одиницях виробленої за день продукції [22].

Бухгалтерський словник інтерпретує капітал як 
вартість, що приносить додаткову вартість [23].

Шосту групу підходів представляють погляди 
вчених на капітал як кредиторську заборгованість. 
Г. Пауль трактував капітал як різницю між активом 
і кредиторською заборгованістю. Вчений сформував 
п’ять правил оцінки пасивів, які доцільно викорис-
товувати для виявлення аналітичних характерис-
тик балансу. А саме, представник німецької облі-
кової думки довів, що стабільний фінансовий стан 
залежить від суми резервів (чим вища сума резервів 
порівняно зі статутним капіталом, тим стабільніший 
фінансовий стан); від суми вексельних зобов’язань 
(сума векселів повинна бути мінімальною); мінімаль-

ного співвідношення позикових коштів до власних; 
оптимального співвідношення короткострокових та 
довгострокових зобов’язань; потенційного кредиту 
(чим більша сума забезпечених боргів по відношенню 
до незабезпечених, тим менший потенційний кредит 
підприємства) [3, с. 34–35; 12].

Дану позицію відносно інтерпретації капіталу під-
тримував Е. Шмаленбах. Сутність постулату вченого 
полягає в тому, що в основі бухгалтерського балансу 
лежить баланс оборотних коштів і кредиторської 
заборгованості; план рахунків повинен з найбільшою 
деталізацією відображати рух капіталу, фази його 
кругообігу. Різниця між залишками рахунків влас-
них коштів та основних засобів повинна дорівнювати 
різниці між залишками рахунків оборотних коштів і 
кредиторської заборгованості [24].

Б. Нідлз також приділяв даному питанню увагу 
і зазначав, що капітал компанії складається з двох 
видів – власного і залученого. Залучений капі-
тал – це кредиторська заборгованість, яка є паси-
вом [11, с. 20]. Але вчений дотримується позиції ото-
тожнення капіталу з чистими активами.

Погляди на інтерпретацію капіталу з позиції 
основ бухгалтерського обліку можна виокремити в 
сьому групу. Л. Пачолі у своїх наукових працях наго-
лошував, що при веденні справ кожен купець пови-
нен все відображати у Інвентарному описі. Так, спо-
чатку потрібно здійснювати записи в Журнал (першу 
статтю Інвентарного опису), а потім дану статтю 
переносити в Головну книгу. В Журналі використо-
вується два терміни: «Каса» (готівка) та «Капітал» 
(сукупність справжнього майна). «Капітал» завжди 
має стояти на початку Головної книги та Журналу, 
як кредитор, а «Каса» – як дебітор [25].

Н. Анастасіо, виходячи з припущення, що облік – 
це реєстрація прав і зобов’язань власника, головним 
рахунком в бухгалтерському обліку вважав «Капі-
тал» [26, с. 144]. На даному рахунку повинні відо-
бражатися в обліку всі господарські операції, контр-
ольні підсумки, що підтверджують правильність 
відображення господарських операцій в обліку. 

Р.П. Коффі, вбачаючи сутність бухгалтерського 
обліку в матеріальній природі рахівництва, ство-
рив класифікацію рахунків за видами цінностей, 
які поділив на дві групи: реальні (заборгованість, 
матеріальні цінності) та раціональні, тобто фіктивні 
(капітал, результатні рахунки) [27].

Цікавою з наукової точки зору є позиція О.О. Бау-
єра на розуміння капіталу як основи бухгалтерського 
обліку, зокрема, основного рахунку, який акумулює 
інформацію про результати діяльності. Вчений вва-
жав, що купець повинен вести три книги: Головну 
(яка має алфавіт – для спрощеного пошуку відкри-
тих в ній рахунків), Журнал, Меморіал. У Журнал 
у відповідній послідовності, річ за річчю, потрібно 
вносити увесь капітал, а потім відображати його в 
Головній книзі. На початку кожного року потрібно 
співставляти статті Журналу з Головною книгою, 
складати головний баланс та переносити інфор-
мацію про прибутки та збитки на рахунок «Капі-
тал» [5, с. 45, 47].

Доповнити таку позицію доцільно науковими 
поглядами представників теорії Леоте і Гільбо, які 
вважали рахунок «Капітал» головним рахунком в 
бухгалтерському обліку. Перенесення прибутків чи 
збитків на даний рахунок повинно сприяти нако-
пиченню вкладеного в справу капіталу (якщо при-
буток), або повному чи частковому поглинанню 
первинного (початкового) капіталу (якщо збитки). 
Таким чином, результативні рахунки в момент пере-
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несення їх сальдо на рахунок «Капітал» виступа-
ють в якості особистих рахунків рахівника (капіта-
ліста) [8, с. 69].

Засновник типологічного аналізу балансу 
Ж.Б. Дюмарше виділив три типи балансів:

1) баланс, де існує капітал (До 1);
2) баланс, де відсутній капіталу (До);
3) баланс, де капітал представлений в активах 

(дефіцит) (А’ – 1). Відповідно, кожен тип балансу 
представлений трьома видами сальдо в залеж-
ності від характеру сальдо рахунку «Збитки і при-
бутки»: 1) пасивне сальдо (Р 1), 2) відсутнє сальдо 
(Ро); 3) активне сальдо (Р – 1). Балансове рівняння 
Дюмарше (А = П + К) дало початок теорії трьох 
рядів рахунків, відповідно до якої всі рахунки від-
носяться не до двох класів (активний або пасивний), 
а до трьох (активів, пасивів, капіталу). У балансі 
рахунки активу повинні розташовуватися в порядку 
ліквідності, пасиву – в порядку вилучення, капі-
талу – в порядку хронології [26, с. 159–160].

Оригінальною є позиція Г. Бідермана. Вчений, 
описуючи кругообіг капіталу, акцентує увагу, що 
для відображення всіх операцій достатньо всього 
трьох рахунків: гроші, капітал, цінності [28].

Видатний засновник статичної концепції балансу 
І.Й. Шер вперше застосував в бухгалтерському 
обліку поняття «динаміка» та «статика» і дав мате-
матичний опис бухгалтерським процедурам. Вчений 
вважав, що облік розпочинається з балансу, який 
формує рахунки. У основі системи балансів лежить 
рівняння розрахунку капіталу (рівняння статики) 
(А – П = ВК), де А – актив (господарські блага, 
право власності на які перейшло до суб’єкта госпо-
дарювання); П – пасив (тільки кредиторська забор-
гованість); ВК – власний капітал або чисті активи 
(доля власника в майні). Дане рівняння описує стан 
підприємства на конкретний момент, тобто статику. 
В зв’язку з тим, що швейцарський професор мету 
діяльності будь-якого комерційного підприємства 
вбачав в примноженні чистого майна, звільненого 
від боргів, відповідно, для відображення динаміки 

розвитку підприємства, вчений вважав необхідним 
застосовувати інтегральні показники (прибуток і 
збиток). Дані показники утворюють рівняння дина-
міки: А1 – КЗкр = ВК+Пр1 – З1, де А – актив на 
кінець звітного періоду; КЗкр – кредиторська забор-
гованість на кінець звітного періоду; ВК – власний 
капітал на початок звітного періоду, Пр1 – розмір 
прибутку за звітний період, З1 – розмір збитку за 
звітний період. Відповідно, в рівнянні статики фінан-
совий результат відображається на рахунку «Капі-
тал», а в рівнянні динаміки – на рахунку «Прибутку 
і збитки» [27]. Система рахунків суб’єкта господарю-
вання має бути раціональною, доцільною, щоб послі-
довно відображати всі господарські процеси та контр-
олювати стан майна і капіталу. Рівняння капіталу 
І. Шера – основа балансу, за допомогою якого була 
створена послідовність відображення всіх господар-
ських операцій на рахунках, які поділялися на дві 
групи (залежно від відображення у балансі): майнові 
(актив балансу) та власного капіталу (пасив балансу). 
Але вчений виокремлював ще й третю групу рахун-
ків – змішані (інвентарні рахунки і рахунки обліку 
фінансових результатів) [28]. 

У восьму групу доцільно виокремити наукові 
погляди, в яких на розуміння сутності капіталу розпо-
всюджується поняття «пасив». Наприклад, І. Кемпер 
зазначав, що балансовий термін «капітал» є катего-
рією пасиву і являє собою рахунковий вираз активних 
цінностей, які належать даному господарству [29]. 

Дещо інших поглядів дотримувався Н.С. Лун-
ский, який розповсюдив поняття пасиву на власний 
капітал. Таке розуміння зумовило нове вивчення 
дебету і кредиту рахунків. Теорія вченого отримала 
широке поширення. Основне статичне балансове рів-
няння при узагальненні системних даних, що форму-
ються системою бухгалтерського обліку, має наступ-
ний вигляд:

Ак = Вк + Зк + Зф + Зп, 
де Ак – контрольовані організацією активи (під-

хід у рамках складання фінансової звітності відпо-
відно до вимог МСФЗ); 

Таблиця 1
Узагальнення наукових підходів до облікової етимології категорії «капітал»

Ототожнення 
капіталу

Прихильники та вчені, 
які підтримували дану 

позиції у власних 
дослідженнях

Авторська позиція

Власність П. Гараньє, В.В. Сопко

Бухгалтерська концепція інтерпретації капіталу базується на основі 
економічної та юридичної концепції (права власності). В зв’язку з тим, 
що в ринкових умовах домінуючу позицію займає приватна власність, 
яка означає захищене законом право фізичної чи юридичної особи на 
конкретне майно, ототожнення капіталу з власністю являється обґрунто-
ваним та доцільним в умовах сьогодення.

Активи (ресурси, 
майно), чисті 

активи

Л. Пачолі, А. Шибе, К. 
Одерман, Б. Нідлз, Х. 
Андерсон, Д. Колдуел, 
С.Ф. Голов, Т.Г. Камін-
ська

Запровадження в економічну літературу термінів «основний» і «обо-
ротний капітал» – заслуга класика політичної економії А. Сміта. 
В залежності від того, яку форму приймає капітал в процесі кругообігу, 
активний капітал поділяється на необоротний та оборотний. У складі 
необоротного капіталу можна виокремити реальний капітал (в частині 
основних засобів, інших необоротних активів, капітальних інвестицій) та 
нематеріальний капітал (права користування, авторські права). У складі 
оборотного капіталу доцільно виокремити реальний капітал (в частині 
запасів) та грошовий капітал. Тобто, активний капітал представляє все 
майно суб’єкта господарювання, яке відображено в активі ф. 1 «Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)». В річній фінансовій звітності, Плані рахун-
ків бухгалтерського обліку застосовується категорія «актив». На нашу 
думку, в науковій та практичній діяльності використовувати категорію 
«актив» для відображення, пояснення складових активного капіталу 
являється доцільним.
Ототожнення капіталу з чистими активами – питання дискусійне. Інтер-
претацію капіталу з даної позиції можна представити таким чином: 
Капітал = Актив, тобто Власний капітал + Зобов’язання = Актив; 
Власний капітал = Актив – Зобов’язання. Доцільно акцентувати увагу, 
що у концепції фінансового капіталу, власний капітал ототожнюється 
з чистими активами [31]. Авторська позиція полягає в тому, що краще 
використовувати поняття «власний капітал», а не «чисті активи».
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Об’єкт 
бухгалтерського 

обліку

Л. Пачолі, Ф.Ф. Бути-
нець, С.Ф. Голов, А.В. 
Хмелевська, Л.Г. Ловін-
ська, Л.В. Жилкіна, 
О.М. Голенко

Досліджуючи облікову інтерпретацію капіталу з позиції об’єкта і пред-
мета бухгалтерського обліку, правомірно враховувати, що поняття «пред-
мет» та «об’єкт» рівнозначні, але об’єкт обліку як поняття – це частина 
предмета, його конкретизація стосовно окремої ланки господарства [16]. 
Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні – все те, що 
пов’язане з отриманням необхідної інформації про суб’єкт господарю-
вання, його господарську діяльність та ресурси [32]. Ф.Ф. Бутинець 
зазначає, що предметом науки є закономірні зв’язки об’єктивної реаль-
ності, відображення цієї реальності у свідомості людини. Об’єктивною 
реальністю з точки зору бухгалтерського обліку є наявність власності, 
пов’язаних з нею відносин, необхідність її збереження і бажання влас-
ника її примножувати. Відповідно, предметом бухгалтерського обліку 
є відносини власності, що зумовлені фактами господарського життя, в 
результаті яких відбувається зміна стану майна, зобов’язань, капіталу 
фінансових результатів [33, с. 63].
З врахуванням зазначеного, доцільно відмітити, що ототожнення капіталу 
з предметом бухгалтерського обліку – питання досить дискусійне. Право-
мірними є наукові погляди Ф.Ф. Бутинця [33, с. 63] про те, що капітал 
(власні та залучені джерела утворення господарських засобів) є об’єктом 
бухгалтерського обліку, який забезпечує господарську діяльність.

Предмет 
бухгалтерського 

обліку

В.Ф. Палий, С.Ф. Голов, 
Н.Я. Дондик, Г.П. Дон-
дик

Джерело 
утворення майна 

та виробнича 
потужність, 

розвиток 
підприємства

Р. де Рувер, П.С. Безру-
ких, Н.А. Антонова

Капітал підприємства відображає джерела формування господарських 
засобів суб’єкта господарювання. Тобто це – вимірник ринкової вартості 
підприємства; ресурс, який приносить додаткову вартість і генерує при-
буток. Взагалі, капітал доцільно вважати однією з головних цінностей 
для різних категорій стейкхолдерів підприємства. Тому, в певній мірі, 
логічно проводити таку аналогію.

Кредиторська 
заборгованість Г. Пауль, Е. Шмаленбах

Ототожнення капіталу з кредиторською заборгованістю, на думку автора, 
являється недоцільним, адже капітал підприємства складається з влас-
ного та залученого. Залучений капітал складається з різних елементів, 
а кредиторська заборгованість є одним із його елементів. Використання 
даного підходу до інтерпретації вводить відповідні обмеження і не дозво-
ляє відобразити багатогранні елементи та особливості даного терміну.

Основа 
бухгалтерського 

обліку

Л. Пачалі, Н. Анастасіо, 
Р.П. Коффі, О.О. Бауєр, 
Е.П. Леоте, А. Гільбо, 
Ж.Б. Дюмарше, Г. 
Бідерман, І.Й. Шер

В діючому Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій для 
обліку капіталу призначені рахунки шести класів.
Для обліку активного капіталу призначені рахунки 1 класу, 2 класу та 
частково рахунки 3 класу. Рахунки 4 класу призначені для узагальнення 
інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу – ста-
тутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, 
неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), 
цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхо-
вих резервів. На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 
ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного 
та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. 
Рахунки 5 класу призначені для відображення довгострокових 
зобов’язання, а рахунки 6 класу – для поточних зобов’язань [34]. 
Згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», на основі даних бухгалтерського обліку підприєм-
ства зобов’язані складати фінансову звітність [35]. 
Відповідно, у складі фінансової звітності існує дві форми, які узагаль-
нюють інформацію про капітал, а саме, ф. 1. «Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)» відображає інформацію про активи, власний капітал та 
зобов’язання суб’єкта господарювання; ф. 4. «Звіт про власний капітал» 
розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприєм-
ства протягом звітного періоду. Враховуючи той факт, що ф. 1. «Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)» є важливим інформаційним ресурсом для 
прийняття управлінських рішень, доцільно зазначити, що дана форма 
відображає капітал в активі (активи) і в пасиві (джерела утворення 
даних активів та право власності на них). Отже, правомірно вважати 
капітал основою бухгалтерського обліку.

Пасив
І. Кемпер, Н.С. Лун-
ський, 
Р.Я. Вейцман

Згідно вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,  
в ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» відображається інформа-
ція про фінансовий стан підприємства на певну дату, його активи, 
зобов’язання і власний капітал. Актив балансу відображає всі наявні 
господарські засоби суб’єкта господарювання, а пасив – джерела форму-
вання даних засобів. Джерелами формування засобів (активів) можуть 
бути власні та залучені кошти. Тому, на думку автора, застосування тер-
міну «пасив» для пояснення облікової сутності капіталу є правомірним, 
адже у пасиві форми 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» річної фінан-
сової звітності представлена детальна інформація про структуру капіталу 
підприємства у відповідності до джерел утворення.

Фонди А.П. Рудановський, 
Ф.Ф. Бутинець

Капітал – поняття, що включає в себе права власності на майно підпри-
ємства, тобто право володіння, користування і розпорядження, а фонд – 
характеризується лише правом користування та правом розпорядження 
виділеним майном [36, с. 9]. Відповідно, в ринкових умовах господа-
рювання, де соціально-економічна система практично розвивається на 
основі приватної власності, недоцільно ототожнювати капітал з фондами.

Закінчення таблиці 1
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Вк – власний капітал; 
Зк – зобов’язання організації перед комерцій-

ними партнерами;
Зф – зобов’язання організації перед фінансовими 

органами;
Зп – зобов’язання організації перед персона-

лом [27].
Неможливо осторонь залишити балансову теорію 

Р.Я. Вейцмана, основні положення якої являються 
актуальними і на сьогодні, а саме: 1) в основі обліку 
лежить балансове рівняння «актив рівний пасиву, 
який складається з капіталу та кредиторської забор-
гованості»; 2) рахунки, відповідно до балансу, поді-
ляються на активні та пасивні, а балансове рівняння 
обумовлює правила подвійного запису; 3) значення 
дебету і кредиту змінюється протилежним чином, 
в залежності від того, рахунок активний чи пасив-
ний [26, с. 190–191]. 

Дев’яту групу наукових підходів представляють 
такі, у яких відбувається ототожнення капіталу з 
фондами. Поняття «фонд» замість терміна «капітал» 
в бухгалтерський облік ввів А.П. Рудановський. 
Вчений винайшов нормований баланс з виділенням 
додаткових (умовних) рахунків, що мали виключно 
облікове значення і припускали: фондування – роз-
поділ власних коштів активу відповідно до норм, 
зазначених на пасивних рахунках; резервування – 
уточнення оцінки (знос, природний спад); бюджету-
вання – нарахування нових оцінок, які утворюються 
в процесі обороту [30].

Згідно з концепцією фондів, об’єктом обліку є 
сукупність активів, пов’язаних з ними зобов’язань 
і обмежень щодо використання даних активів. Від-
повідно до даної концепції, балансове рівняння має 
наступний вигляд: Активи = Обмеження щодо активів.

Доцільно врахувати наукові погляди 
Ф.Ф. Бутинця, який зазначає, що теорія фондів зорі-
єнтована насамперед на управління та цільове вико-
ристання активів, а прибуток посідає другорядну 
позицію. Фундатор вітчизняного обліку наголошує, 
що в 1930 р. в усіх офіційних документах звітності 
слово «капітал» було замінено на слово «фонд», але 
в дійсності, термін «фонд» замінив капітал у річній 
звітності в 1933 р. [12, с. 126–127].

Проведений аналіз наукової облікової літератури 
дозволяє стверджувати про відсутність єдиного під-
ходу до трактування сутності капіталу. В таблиці 1 
представимо узагальнення результатів досліджень 
і виокремимо авторську позицію відносно кожного 
підходу.

На підставі інформації, представленої в таблиці 
1, доцільно відмітити, що облікову категорію «капі-
тал» можна розглядами та інтерпретувати з позиції 
власності, активів, об’єкту та предмету бухгалтер-
ського обліку, джерела утворення майна суб’єкта 
господарювання, основи бухгалтерського обліку, 
пасиву та фондів. На нашу думку, в умовах сього-
дення капітал доцільно вивчати з позиції юридичної 
концепції (власності), хоча правомірно здійснювати 
ототожнення з активами, об’єктом та основою бух-
галтерського обліку, пасивом.

Висновки з даного дослідження. Автором вио-
кремлено дев’ять підходів інтерпретації капіталу з 
позиції бухгалтерського обліку, які відображають 
принципово різні наукові погляди. Доцільно наго-
лосити, що протягом історичного розвитку теорії 
трактування досліджуваної категорії, її сутність в 
результаті еволюції розвитку бухгалтерського обліку 
змінювалася та вдосконалювалася. З огляду на вище-
зазначене, доцільно наголосити, що перспектива 

наукових досліджень в даній галузі не має часового 
діапазону і понятійний апарат категорії «капітал» в 
обліковій сфері буде постійно уточнюватися та допо-
внюватися важливими компонентами, властивос-
тями та ознаками. 
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ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Метою статті є дослідження питань, пов’язаних з новими правилами обліку необоротних активів в бюджетних установах, зо-
крема, визначення первісної вартості, порядку проведення індексації та нарахування амортизації основних засобів, як основної 
частини необоротних активів. Враховуючи нововведення з метою уникнення помилок при веденні обліку необоротних активів, 
керівнику бюджетної установи варто ретельно готувати наказ про облікову політику, який стане основним внутрішнім документом 
щодо організації бухгалтерського обліку в установі.

Ключові слова: бюджетна установа, основні засоби, первісна вартість, переоцінка, індексація, амортизація.

Олиниченко И.В. УЧЕТ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Целью статьи является исследование вопросов, связанных с новыми правилами учета необоротных активов в бюджетных 

учреждениях, в частности, определение первоначальной стоимости, порядка проведения индексации и начисления амортиза-
ции основных средств как основной части необоротных активов. Учитывая нововведения с целью предотвращения ошибок при 
ведении учета необоротных активов, руководителю бюджетного учреждения следует тщательно готовить приказ об учетной 
политике, который станет основным внутренним документом относительно организации бухгалтерского учета в учреждении.

Ключевые слова: бюджетное учреждение, основные средства, первоначальная стоимость, переоценка, индексация, амор-
тизация.

Olinichenko I.V. ACCOUNTING OF INCONVERTIBLE ASSETS OF BUDGETARY ESTABLISHMENTS
The article is to study issues related to the new accounting rules fixed assets in budgetary institutions, including determining the initial 

value, the procedure of indexation and depreciation of fixed assets, as the main part of fixed assets. Due to innovations in order to avoid 
mistakes in the management of fixed assets accounting, head of budget organization should carefully prepare the order for accounting 
policies, which will be the main internal document to accounting in the institution.

Keywords: budgetary institutions, fixed assets, cost, revaluation, indexation, depreciation.

Постановка проблеми. Враховуючи особливості 
діяльності бюджетних установ, облік в них ведеться 
за правилами і нормами, які відрізняються від 
комерційних підприємств. Для наближення вітчиз-
няних норм і правил бюджетного обліку до міжна-
родних Міністерством фінансів України було роз-
роблено і затверджено ряд Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі (НП(С)БОДС). З 1 січня 2015 р. в дію всту-
пили тільки деякі НП(С)БОДС, в тому числі ті, які 
регламентують облік необоротних активів. У зв’язку 
з нововведеннями в практичній діяльності бюджет-
них установ виникло багато питань та проблем щодо 
порядку відображення в обліку необоротних активів.
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блеми обліку необоротних активів в бюджетних уста-
новах відображені в працях багатьох науковців, серед 
яких слід виділити П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, 
О.П. Гаценко, Р.Т. Джогу, М.Г. Михайлова, 
В.Ф. Палія, Л.В. Панкевича, С.В. Свірко та ін. 

Незважаючи на доробки вітчизняних вчених, слід 
зазначити, що дослідження проблем обліку необо-
ротних активів в бюджетних установах потребують 
подальшого наукового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження питань, пов’язаних з новими 
правилами обліку необоротних активів в бюджетних 
установах, зокрема, визначення первісної вартості, 
порядку проведення індексації та нарахування амор-
тизації основних засобів як основної частини необо-
ротних активів.

Виклад основного матеріалу дослідження. До нео-
боротних активів в бюджетних установах відносять 
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 
нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвес-
тиції, незавершене капітальне будівництво. Як пра-
вило, основну частку необоротних активів бюджет-
них установ складають основні засоби, тому більше 
уваги в статті буде приділено саме питанням обліку 
основних засобів бюджетної установи. Згідно НП(С)
БОДС 121 «Основні засоби», «основні засоби – мате-
ріальні активи, які утримуються для використання 
їх у виробництві/діяльності або при постачанні това-
рів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення 
поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта 
державного сектору або здавання в оренду іншим 
особам і використовуються, за очікуванням, більше 
одного року» [1].

Одиницею обліку є об’єкт основних засобів, а 
саме: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями 
і приладдям до нього; конструктивно відокремле-
ний предмет, призначений для виконання певних 
самостійних функцій; відокремлений комплекс кон-
структивно з’єднаних предметів однакового або різ-
ного призначення, що мають для їх обслуговування 
загальні пристосування, приладдя, керування та 
єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет 
може виконувати свої функції, а комплекс – певну 
роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; 
інший актив, що відповідає визначенню основних 
засобів, або частина такого активу, що контролю-
ється суб’єктом державного сектору. Об’єкт основних 
засобів визнається активом, якщо існує ймовірність 
отримання суб’єктом державного сектору майбут-
ніх економічних вигід, пов’язаних з його викорис-
танням та/або він має потенціал корисності для сус-
пільства, і вартість об’єкта основних засобів може 
бути визначена [1]. При цьому вартісна межа для 
об’єктів основних засобів положенням не встанов-
лена. Проте, відповідно до п. 3.2.3 НП(С)БОДС 121,  
суб’єкти державного сектору зараховують до мало-
цінних необоротних матеріальних активів предмети 
вартістю (без податку на додану вартість), що не 
перевищує 2500 грн. та строк використання яких 
перевищує один рік. Отже, можна припустити, що 
об’єкти необоротних активів, які мають вартість 
більше 2500 грн. (без ПДВ) і термін експлуатації 
більше одного року, будуть зараховані до складу 
основних засобів.

З 1 січня 2015 р. до первісної вартості основних 
засобів включаються наступні витрати: суми, що 
сплачують постачальникам активів та підрядникам 
за виконання будівельно-монтажних робіт (без непря-
мих податків); реєстраційні збори, державне мито 

та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з 
придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних 
засобів; суми ввізного мита; суми непрямих подат-
ків у зв’язку з придбанням (створенням) основних 
засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові 
державного сектору); витрати зі страхування ризи-
ків доставки основних засобів; витрати на транспор-
тування, установку, монтаж, налагодження осно-
вних засобів; інші витрати, безпосередньо пов’язані з 
доведенням основних засобів до стану, у якому вони 
придатні для використання із запланованою метою. 
Тому, враховуючи необхідність відображення таких 
витрат, до моменту доведення об’єкту основних засо-
бів до робочого стану вся інформація збирається на 
бухгалтерському рахунку 141 «Капітальні інвестиції 
в основні засоби» [2].

Нововведення стосуються і питання проведення 
індексації основних засобів в бюджетних устано-
вах. Основним нормативним документом, який регу-
лював питання індексації необоротних активів у 
бюджетних установах, було Положення з бухгалтер-
ського обліку необоротних активів бюджетних уста-
нов, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. 
№ 611 (далі – Положення № 611) [3]. А безпосеред-
ньо порядок проведення індексації вартості груп нео-
боротних активів визначався п.п. 146.21 Податко-
вого кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
(далі – ПКУ) [4]. З 1 січня 2015 р. Положення № 611 
втратило свою чинність на підставі п. 2 наказу Мін-
фіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-
правових актів Міністерства фінансів України з бух-
галтерського обліку» від 25.11.2014 р. № 1163 [5]. 
Поруч із цим, починаючи з нового року з ПКУ зни-
кла і норма, яка надавала платникам податку на 
прибуток право щорічно проводити індексацію вар-
тості основних засобів. На зміну Положенню № 611 
прийшло НП(С)БО 121 «Основні засоби», в якому 
навіть найменшої згадки про індексацію необорот-
них активів немає. Відтак, з 1 січня 2015 р. прово-
дити щорічну індексацію вартості груп необоротних 
активів не потрібно, але в НП(С)БО 121 з’явилося 
поняття переоцінки основних засобів. 

У разі прийняття рішення суб’єктом державного 
сектору об’єкт основних засобів може переоцінюва-
тися, якщо залишкова вартість цього об’єкта сут-
тєво відрізняється від його справедливої вартості на 
дату балансу. Порогом суттєвості для проведення 
переоцінки об’єктів основних засобів приймається 
величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню 
залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх 
справедливої вартості. Переоцінені первісна вартість 
та сума зносу об’єкта основних засобів визначаються 
множенням відповідно первісної вартості і суми 
зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. 
Індекс переоцінки визначається діленням справедли-
вої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його 
залишкову вартість.

Зауважимо, що під справедливою вартістю розу-
міють суму, за якою можна продати актив або опла-
тити зобов’язання за звичайних умов на певну дату 
(п. 4 розд. І НП(С)БО 121). Інакше кажучи, це рин-
кова вартість об’єкта основних засобів на конкретну 
дату. Але хто має визначати цю вартість та на під-
ставі чого слід це робити – поки що залишається не 
зрозумілим.

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засо-
бів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова 
вартість визначається додаванням справедливої вар-
тості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) 
вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому 
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для об’єктів, що продовжують використовуватися, 
обов’язково визначається ліквідаційна вартість [1].

Для переоцінки як основних засобів, так і нема-
теріальних активів, рішення приймає керівник 
установи, але таке рішення має бути погоджене з 
органом, уповноваженим управляти об’єктами дер-
жавної (комунальної) власності, якщо такий визна-
чено (п. 3 р. 3 НП(С)БО 121 «Основні засоби») [1].

Малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліо-
течні фонди, амортизація вартості яких здійснюється 
за методом «50%/50%» (амортизація у розмірі 50 % 
первісної вартості нараховується в першому місяці 
передачі у використання та решта 50% – у місяці 
вилучення з активів), переоцінці не підлягають.

Дані про переоцінку (зміна вартості і суми зносу) 
обов’язково мають знайти своє відображення у регі-
страх аналітичного обліку основних засобів. При-
чому суму дооцінки залишкової вартості основних 
засобів слід відносити на збільшення капіталу в доо-
цінках, а суму уцінки – до складу витрат звітного 
періоду. Слід звернути увагу на такі два нюанси (п. 8 
розд. ІІІ НП(С)БО 121):

1) якщо дооцінці передувала уцінка основних 
засобів, то сума такої дооцінки визнається доходами 
установи у сумі, що не перевищує суми попередньої 
уцінки. Суму такого перевищення слід зараховувати 
до капіталу в дооцінках звітного року; 

2) якщо уцінці передувала дооцінка основних 
засобів, то суму такої уцінки відносять на зменшення 
капіталу в дооцінках, але не більше суми дооцінки. 
А різницю між сумою уцінки і дооцінки включають 
до складу витрат звітного періоду. 

При відображенні на рахунках бухгалтерського 
обліку операцій з переоцінки необоротних акти-

вів насамперед слід керуватися Типовою кореспон-
денцією субрахунків бухгалтерського обліку для 
відображення операцій з активами, капіталом та 
зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженою 
наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 [2]. 

Одним із ключових моментів щодо переоцінки 
необоротних активів також є періодичність її про-
ведення. Переоцінку об’єктів основних засобів слід 
здійснювати з такою регулярністю, щоб їх залиш-
кова вартість на дату балансу суттєво не відрізня-
лася від справедливої. Незрозумілим досі залиша-
ється питання, хто ж має здійснювати переоцінку. 
Адже про постійно діючу комісію, яка б займалася 
цим, ані в НП(С)БО 121, ані в Методичних рекомен-
даціях з бухгалтерського обліку основних засобів 
суб’єктів державного сектору не згадується. Водно-
час у випадку переоцінки основних фондів у цілях 
бухгалтерського обліку, абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону Укра-
їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. 
№ 2658-ІІІ [6], передбачено обов’язкове проведення 
оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Залишається 
чекати офіційних пояснень від уповноважених орга-
нів щодо суб’єктів переоцінки. 

Порівняння основних вимог до проведення індек-
сації та переоцінки вартості необоротних активів 
наведено у табл. 1.

Введення в дію НП(С)БОДС 121 внесло зміни і 
до порядку нарахування зносу на необоротні активи. 
Відтепер усі бюджетні установи мають нараховувати 
амортизацію. «Амортизація – систематичний роз-
поділ вартості необоротних активів, яка амортизу-
ється, протягом строку їх корисного використання 
(експлуатації)», тоді як знос визначено наступним 

Таблиця 1
Порівняння основних вимог до проведення індексації та переоцінки вартості необоротних активів

Вимоги до проведення Індексація необоротних активів Переоцінка необоротних активів

Підстава для 
проведення

Індексація первісної вартості груп необо-
ротних активів проводиться у разі, якщо 
коефіцієнт індексації перевищує одиницю 
(тобто якщо річний індекс інфляції більше 
110%). Така вимога була передбачена п.п. 
146.21 ПКУ

Переоцінку об’єкта основних засобів проводять 
у разі, якщо залишкова вартість такого об’єкта 
суттєво (на 10% і більше) відрізняється від його 
справедливої вартості (п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 
121)

Строки проведення

Індексація первісної (переоціненої) вартості 
груп необоротних активів (крім об’єктів 
житлового фонду) проводиться протягом I 
кварталу наступного звітного року (п. 7.3 
Положення № 611)

Не визначено

Хто проводить

Індексацію необоротних активів установ 
проводить постійно діюча комісія, яка при-
значається наказом керівника установи 
щорічно і діє протягом року у складі: 
– керівника або заступника (голови комісії); 
– головного бухгалтера або його заступника 
(в установах, у яких бухгалтерська служба 
не утворюється, спеціаліста, на якого 
покладено виконання обов’язків бухгалтер-
ської служби), працівника централізованої 
бухгалтерії (в установах, які обслуговуються 
централізованими бухгалтеріями); 
– особи, на яку покладено відповідальність 
за збереження необоротних активів; 
– інших посадових осіб (на розсуд керівника 
установи) (п. 7.4 Положення № 611)

Переоцінку об’єктів основних засобів мають 
здійснювати суб’єкти оціночної діяльності:
– суб’єкти господарювання – зареєстровані в 
установленому законодавством порядку фізичні 
особи, а також юридичні особи незалежно від 
їх організаційно-правової форми та форми влас-
ності, які здійснюють господарську діяльність, 
у складі яких працює хоча б один оцінювач, 
та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до цього Закону; 
– органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, які отримали повноваження 
на здійснення оціночної діяльності в процесі 
виконання функцій з управління та розпоря-
дження державним майном та (або) майном, 
що є у комунальній власності, та у складі яких 
працюють оцінювачі (ст. 5 і 7 Закону № 2658)

Порядок відображення 
в бухгалтерському 

обліку

Результат дооцінки вартості необоротних 
активів після проведення індексації від-
носять на збільшення фонду в необоротних 
активах за їх видами, а результат уцінки – 
на зменшення фонду в необоротних активах

Суму дооцінки залишкової вартості основних 
засобів слід відносити на збільшення капіталу 
в дооцінках, а суму уцінки – до складу витрат 
звітного періоду (п. 7 розд. ІІІ НП(С)БО 121)

Відомості про зміну первісної вартості та суми зносу необоротних активів заносять до регі-
стрів аналітичного обліку. Інформацію про зміну первісної вартості та суму нарахованого 
зносу відображають в Інвентарній картці обліку основних засобів у бюджетних установах за 
формою № ОЗ-6 (бюджет)
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чином: «Знос основних засобів – сума амортизації 
об’єкта основних засобів з початку його корисного 
використання» [1].

Об’єктом амортизації є вартість, яка амортизу-
ється. Вартість, яка амортизується, – первісна або 
переоцінена вартість необоротних активів, за вира-
хуванням їх ліквідаційної вартості. Нарахування 
амортизації здійснюється протягом строку корисного 
використання (експлуатації) об’єкта основних засо-
бів при визнанні цього об’єкта активом (при зара-
хуванні на баланс) і призупиняється на період його 
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання 
та консервації. Раніше строк корисного викорис-
тання визначався для усіх бюджетних установ у від-
повідній інструкції.

Ще одне нововведення стосується методу аморти-
зації, поняття якого раніше не розглядалося. Амор-
тизацію основних засобів (крім інших необоротних 
матеріальних активів) суб’єкти державного сек-
тору нараховують із застосуванням прямолінійного 
методу. При цьому змінено підходи до відображення 
в бухгалтерському обліку нарахування зносу (амор-
тизації) на необоротні активи – воно здійснюється 
через субрахунок 841 «Витрати на амортизацію нео-
боротних активів». Результати переоцінки активів 
під час списання або щорічно пропорційно нарахо-
ваній амортизації відносяться до результатів вико-
нання кошторису: Дт 441 «Дооцінка, уцінка нео-
боротних активів», Кт 43 «Результати виконання 
кошторисів».

Як і раніше, сума амортизації об’єктів основних 
засобів визначається в гривнях без копійок за повну 
кількість календарних місяців їх перебування в екс-
плуатації у звітному періоді, а також амортизація, 
нарахована у розмірі 100% вартості об’єкта основних 
засобів, що придатний для подальшої експлуатації, 
не може бути підставою для його списання.

Висновки з даного дослідження. Сучасний етап 
розвитку України характеризується реформуванням 
всієї системи бухгалтерського обліку, зокрема і в 

бюджетних установах. Зважаючи на це, для уник-
нення помилок при веденні обліку необоротних акти-
вів керівнику бюджетної установи варто ретельно 
готувати наказ про облікову політику. В даному 
наказі відносно необоротних активів та основних 
засобів, зокрема, варто досить детально описати пра-
вила обліку, порядок формування первісної вартості, 
порядок проведення переоцінки, порядок нараху-
вання амортизації та випадки і порядок списання 
таких активів з балансу установи. Таким чином, 
наказ про облікову політику в бюджетних установах 
перестане носити формальний характер і буде відо-
бражати діючі в установі правила обліку необорот-
них активів.
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Постановка проблеми. Нематеріальні активи у 
процесі становлення ринкових відносин в Україні з 
кожним днем займають все більшу частку в активах 
підприємств. Вони несуть не тільки збільшення еко-
номічних вигід, а і впливають на підвищення кон-
курентоспроможності та інвестиційної привабливості 
підприємства. Актуальність обліку та аудиту немате-
ріальних активів невпинно зростає, оскільки відбу-
вається розширення впровадження нематеріальних 
активів на підприємствах і в організаціях. Тому важ-
ливо знати, які саме нормативні та законодавчі доку-
менти треба використовувати при обліку та аудиту 
нематеріальних активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню сутності нематеріальних активів, порядку їх 
визнання, класифікації, обліку та аудиту присвячена 
значна кількість праць вітчизняних вчених. Наукові 
доробки О.В. Ярміш [13] присвячені дослідженню 
сутності нематеріальних активів, обліку нематері-
альних активів за національними та міжнародними 
стандартами. У працях В.М. Диби [1] досліджуються 
питання місця інтелектуальних активів у національ-
них і міжнародних стандартах обліку та звітності. 
Роботи С.В. Рилєєва, А.Л. Романчук [12] присвячені 
систематизації, групуванню та узагальненню вітчиз-
няних та зарубіжних нормативно-правових актів, що 
регулюють господарські відносини, стандартизацію 
та облік нематеріальних активів. О.В. Побережець, 
К.В. Іванова [9] досліджують проблеми обліку нема-
теріальних активів, їх ідентифікації та оцінки. Праці 
О.Т. Олендія, І.К. Шушакової [5] присвячені дослі-
дженню методики проведення аудиторської пере-
вірки нематеріальних активів та аудиту ефектив-
ності їх активів, пошуку шляхів їх удосконалення.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
аналізі та узагальненні нормативно-правових актів, 
що регулюють облік та аудит нематеріальних акти-
вів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Склад-
ність обліку нематеріальних активів насамперед 
пов’язана з їхньою нематеріальністю: визначити 
термін служби і можливість отримання економіч-
ної вигоди від використання того, що не має матері-
ального втілення, як правило, досить складно. Крім 
того, поняття «нематеріальні активи» об’єднує різні 
за природою об’єкти, багато з яких унікальні і не 
мають аналогів, що, у свою чергу, ускладнює класи-
фікацію цього виду активів та інколи взагалі ставить 
під сумнів можливість віднесення об’єктів до складу 
нематеріальних активів.

Досягнення повноти та достовірності облікової 
інформації про нематеріальні активи можливе не 
тільки за допомогою рахунків обліку та діючих стан-
дартів, але й за умови максимальної узгодженості 
законодавчого регулювання обліку та аудиту об’єктів 
нематеріальних активів. 

Нематеріальний актив як об’єкт обліку виник 
давно, однак перша спроба нормативного регулю-
вання обліку нематеріальних активів додається до 
1944 р. (бюлетень «Амортизація нематеріальних 
активів» Комітету по методах бухгалтерського обліку 
Американського інституту бухгалтерів). У 1998 р. 
був прийнятий МСБО 38 «Нематеріальні активи», 
який був замінений 2004 р. новою редакцією [2]. 
На основі цього документу 18 жовтня 1999 р. Нака-
зом Міністерства фінансів України було затверджено 
ПСБО 8 «Нематеріальні активи» [11].
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Нематеріальні активи унікальні за своїми харак-

теристиками, своїм складом, за рівнем впливу на 
результати господарської діяльності та фінансовий 
стан підприємств. Проаналізувавши прийняті норма-
тивні документи з бухгалтерського обліку та аудиту, 
в тому числі обліку нематеріальних активів, можна 
виділити декілька рівнів нормативного регулювання 
обліку та аудиту нематеріальних активів підприєм-
ства (рис. 1).

Рівні нормативного регулювання обліку  
та аудиту нематеріальних активів

Кодекси та 
закони

Господарський кодекс України, Подат-
ковий кодекс України, Цивільний 
кодекс України; Закон України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні», Закон України «Про 
аудиторську діяльність»

Стандарти 
бухгалтерського 
обліку, МСБО, 

МСА

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; 
П(С)БО 7 «Основні засоби», МСБО 38 
«Нематеріальні активи», МСБО, МСФЗ, 
МСА

План рахунків, 
інструкції, 
методичні 

рекомендації

План рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і гос-
подарських операцій підприємств і 
організацій, Інструкція про застосу-
вання Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і 
організацій; Положення про інвентари-
зацію активів і зобов’язань; Методичні 
рекомендації з бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів

Внутрішні 
документи 

підприємства

Наказ про облікову політику підпри-
ємства; Положення про бухгалтерію; 
Посадові інструкції з ведення обліку 
нематеріальних активів; Графік доку-
ментообігу; Робочий план рахунків для 
обліку нематеріальних активів; Наказ 
про проведення інвентаризації

Рис. 1. Рівні нормативного регулювання обліку  
та аудиту нематеріальних активів підприємства

Перших три рівні регулюються на рівні держави 
і є обов’язковими для виконання усіма підприєм-
ствами та організаціями. При чому, документи пев-
ного рівня не повинні суперечити документам більш 
вищого рівня. Документи четвертого рівня форму-
ються безпосередньо на підприємстві. 

Основним нормативним документом, який визна-
чає правові засади регулювання, організації, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності в Україні, є Закон України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні». 
Закон надає право підприємству самостійно визна-
чати облікову політику підприємства, обирає форму 
бухгалтерського обліку як певну систему регістрів 
обліку, порядку і способу реєстрації та узагаль-
нення інформації в них з дотриманням єдиних засад, 
встановлених цим Законом, та з урахуванням осо-
бливостей своєї діяльності і технології обробки облі-
кових даних, розробляти систему і форми внутріш-
ньогосподарського управлінського) обліку, звітності 
і контролю господарських операцій, визначає права 
працівників на підписання бухгалтерських докумен-
тів, затверджувати правила документообігу і техно-
логію обробки облікової інформації, додаткову сис-
тему рахунків і регістрів аналітичного обліку, може 
виділяти на окремий баланс філії, представництва, 
відділення та інші відокремлені підрозділи, які 
зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним 
включенням їх показників до фінансової звітності 
підприємства. Зазначено також, що питання органі-
зації бухгалтерського обліку на підприємстві нале-

жать до компетенції його власника або уповноваже-
ного органа [8].

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7  
«Основні засоби» прописано методи нарахування 
амортизації на нематеріальні активи, розрахунки 
амортизації, строки нарахування амортизації [10].

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8  
«Нематеріальні активи» визначає методологічні 
засади формування у бухгалтерському обліку 
інформації про нематеріальні активи і незавершені 
капітальні інвестиції в нематеріальні активи та 
розкриття інформації про них у фінансовій звіт-
ності. Однак норми цього Положення не поши-
рюються на гудвіл та операції з нематеріальними 
активами, особливості обліку яких визначаються 
іншими положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку [11].

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій для обліку 
нематеріальних активів застосовується рахунок 12 
«Нематеріальні активи». 

За дебетом рахунку 12 «Нематеріальні активи» 
відображається придбання або отримання в резуль-
таті розробки (від інших фізичних або юридичних 
осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за 
первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, 
за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплат-
ної передачі або неможливості отримання підприєм-
ством надалі економічних вигод від його викорис-
тання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі 
субрахунки: 121 «Права користування природними 
ресурсами»; 122 «Права користування майном»; 
123 «Права на комерційні позначення»; 124 «Права 
на об’єкти промислової власності»; 125 «Авторське 
право та суміжні з ним права»; 127 «Інші нематері-
альні активи» [6].

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 
«Нематеріальні активи» визначає обліковий підхід 
до нематеріальних активів, які конкретно не розгля-
даються в іншому Стандарті. Цей Стандарт вимагає 
від суб’єкта господарювання визнавати нематеріаль-
ний актив, якщо і тільки якщо він відповідає пев-
ним критеріям. Стандарт також визначає, як оці-
нювати балансову вартість нематеріальних активів і 
вимагає розкриття певної інформації про нематері-
альні активи [4].

Закон України «Про аудиторську діяльність» 
визначає правові засади здійснення аудиторської 
діяльності в Україні і спрямований на створення 
системи незалежного фінансового контролю з метою 
захисту інтересів користувачів фінансової та іншої 
економічної інформації [7].

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) – міжна-
родні професійні стандарти для здійснення ауди-
торської діяльності. Вони видаються Міжнародною 
федерацією бухгалтерів через Раду з Міжнародних 
стандартів аудиту та надання впевненості.

Призначення стандартів полягає у забезпеченні:
• високого рівня гарантій щодо якості аудитор-

ських послуг;
• високого іміджу професії аудитора;
• взаємозв’язку між окремими елементами та 

процесами аудиторського циклу;
• вирішення спірних питань між аудиторами та 

замовниками їх послуг, встановлення рівня відпові-
дальності аудиторів;

• розуміння користувачів аудиторської інформа-
ції процесу аудиторської перевірки [3].
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Отже, досягнення повноти та достовірності облі-
кової інформації про нематеріальні активи можливе 
не тільки за допомогою рахунків обліку та діючих 
стандартів, але й за умови максимальної узгодже-
ності законодавчого регулювання обліку та аудиту 
об’єктів нематеріальних активів.

Здійснивши аналіз джерел нормативного регулю-
вання обліку та аудиту нематеріальних активів, уза-
гальнивши дані, наводимо схему нормативної бази 
нематеріальних активів (рис. 2).

Проведений аналіз опрацьованих джерел щодо 
нормативного забезпечення обліку та аудиту немате-
ріальних активів дозволяє виокремити рад існуючих 
проблем, а саме:

– відсутність єдиного визначення поняття «нема-
теріальні активи»; 

– відсутність єдиної економічної класифікації 
нематеріальних активів; 

– неузгодженість важливих положень окремих 
документів нормативно-правового забезпечення, що 
визначають методику обліку нематеріальних акти-
вів [9].

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновок, що, незважаючи 
на адаптацію вітчизняної практики обліку та аудиту 

до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 
звітності та аудиту, нині зберігаються національні 
відмінності в обліку нематеріальних активів. Тому 
нагальною потребою залишаються питання реформу-
вання бухгалтерського обліку та аудиту та створення 
відповідної нормативної бази.

Приймаючи до уваги існуючі проблеми щодо нор-
мативного забезпечення обліку та аудиту нематері-
альних активів підприємства, вважаємо за доцільне 
запропонувати такі шляхи їх вирішення, а саме:

– гармонізація нормативного обліку нематеріаль-
них активів до міжнародних стандартів;

– визначення єдиних критеріїв ідентифікації 
нематеріальних активів. 

– розробка методики аудиту нематеріальних 
активів.

– постійне оновлення та удосконалення законо-
давчої бази, що регулює захист авторських, ліцензій-
них та патентних прав тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ  
ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті виділені основні методичні та організаційні аспекти аудиторської перевірки витрат по перевезенню вантажів на під-
приємствах водного транспорту, обґрунтовано сутність запропонованих до використання етапів перевірки та розглянуто можливі 
напрями удосконалення методики і організації аудиту витрат на підприємствах досліджуваної галузі.
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Остапенко Ю.П. ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
В статье выделены основные методические и организационные аспекты аудиторской проверки расходов по перевозке гру-

зов на предприятиях водного транспорта, обоснована сущность предложенных к применению этапов проверки и рассмотрены 
возможные направления усовершенствования методики и организации аудита расходов на предприятиях исследуемой отрасли.
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Ostapenko Y.P. FEATURES AUDIT COST OF TRANSPORT ENTERPRISES WATER
The article highlights the main methodological and organizational aspects of the audit costs for cargo at enterprises of water transport, 

the essence proposed for use, inspection steps and the possible directions of improvement of methods and organization of expenditure 
in enterprises of the investigated area.
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Постановка проблеми. Особливості діяльності 
підприємств водного транспорту заслуговують на 
розгляд галузевих ознак організації і методики про-
ведення аудиту. На необхідність досліджень у цьому 
напрямі вказує практика діяльності судноплавних 
компаній та їх аудиторського обслуговування.

Актуальність напряму дослідження обумовлена 
недостатньою розробленістю питань, пов’язаних з 
організацією та проведенням аудиторських переві-
рок витрат з урахуванням специфіки галузі водного 
транспорту, що, в свою чергу, потребує подальшого 
вивчення виділеної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення та аналіз наукової літератури засвідчили, 

що питання, пов’язані з методикою та організацією 
аудиту, розглядались багатьма вченими, серед яких 
Білуха [1], Н.І. Дорош [2], О.А Петрик [3], С.В. Руд-
ницький [4], В. Савченко [5], але їх дослідження в 
основному пов’язані з особливостями аудиту на під-
приємствах промислових галузей економіки. Аналіз 
науково-практичних публікацій показав, що роз-
робкою методики проведення виробничих витрат 
займалися І.М. Бунецька [6], А.П. Макаренко, 
А.В. Кас’яненко [7], Т.М. Калашнік, А.В. Череп [8]. 
Крім цього, здійснив спробу визначити організаційні 
аспекти проведення аудиторських перевірок на під-
приємствах різних форм власності О.В. Сметанко [9]. 
Основні ключові моменти організації і проведення 
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аудиту на підприємствах транспортної галузі були 
розглянуті Г.М. Давидовим, який вивчав порядок 
проведення аудиту для підприємств залізничного 
та автомобільного видів транспорту [10, с. 316-336]. 
Але дослідження у напрямі методики й організації 
аудиторської перевірки витрат на підприємствах вод-
ного транспорту практично не проводилися.

Постановка завдання. Існуючі методичні реко-
мендації та наукові дослідження з організації і мето-
дики проведення аудиторських перевірок витрат роз-
кривають лише ключові моменти проведення аудиту, 
що не дозволяє чітко виділяти основні напрями та 
етапи проведення аудиторських перевірок.

Тому виникає необхідність вивчення існуючих 
методик проведення аудиту на підприємствах, які 
здійснюють транспортні перевезення вантажів, з 
подальшим виділенням методичних рекомендацій з 
організації і проведення аудиту витрат у судноплав-
них компаніях з урахуванням впливу специфіки 
транспортної продукції та технології перевізного 
процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вною метою аудиту витрат на перевезення ванта-
жів, є перевірка своєчасного, повного і достовірного 
визначення витрат, пов’язаних із перевезеннями, 
перевантажувальними роботами, іншими роботами і 
послугами підприємств водного транспорту та пра-
вильності віднесення поточних витрат до собівартості 
виконаних робіт і послуг, яка є основним показни-
ком, що визначає ефективність роботи підприємства 
і має великий вплив на величину його фінансових 
результатів.

У процесі аудиторської перевірки обліку витрат 
і формування собівартості вантажних перевезень, 
залежно від обраних методів і процедур проведення 
перевірки та обробки облікової інформації, відбува-
ються систематизація, безпосередня обробка та пере-
вірка первинної облікової документації та облікових 
регістрів на предмет правильності їх оформлення та 
відображення господарських операцій відповідно до 
вимог діючого законодавства.

У зв’язку із громіздкістю питання пропонуємо 
методику проведення аудиту витрат звести до пере-
вірки основних статей витрат, які включаються до 
собівартості вантажних перевезень, а саме витрати 
на оплату праці плавскладу, матеріальні витрати, 
амортизаційні відрахування, а також витрати, 
пов’язані з перебуванням судна в порту, та правиль-
ності відображення в обліку господарських операцій, 
пов’язаних з формуванням собівартості транспорт-
них послуг.

Експлуатаційні витрати судна під час здійснення 
кругового рейсу залежать від типу і потужності 
судна, тривалості експлуатаційного періоду, цін на 
паливо, мастило та інші матеріали, чисельності і 
посадових окладів членів екіпажу, співвідношення 
часу, що затрачено на рух і стоянку, встановлених 
норм амортизаційних відрахувань та норм інших 
показників.

Під час перевірки основних статей витрат, які 
утворюють виробничу собівартість виконуваної суд-
ном роботи, розкриємо основні напрямки та осо-
бливості проведення перевірки та послідовності 
контролю статей витрат. У процесі аудиторської 
перевірки основну увагу варто звернути на пере-
вірку витрат з утримання екіпажу під час рейсу, 
які складаються із витрат на оплату праці екіпажу, 
відрахувань від витрат на оплату праці, витрат на 
раціон колективного харчування та інших витрат 
на утримання екіпажу.

Витрати на оплату праці плавскладу формуються 
із заробітної плати членів судових екіпажів за поса-
довими окладами відповідно до діючих штатних 
розписів, доплат за роботу у нічний час та ранково-
вечірній час, премій за виконання плану перевезень, 
інших премій, які виплачуються на основі діючої на 
підприємстві системи преміювання, оплати відпус-
ток, оплати за невикористану відпустку та інших 
виплат, передбачених діючими положеннями про 
оплату праці на водному транспорті та колективним 
договором підприємства.

При перевірці необхідно звернути увагу на доку-
менти, в яких зазначено відомості про працівників, 
умови праці та режим роботи, надання відпусток та 
інших соціальних гарантій, накази про прийняття та 
звільнення, дані про виплати на харчування та інші 
виплати, що мають регулярний характер.

Для контролю трудової дисципліни і для обліку 
відпрацьованого часу на кожному судні ведеться 
табельний облік, який здійснюється старшим поміч-
ником капітана або старшим механіком у табелі 
обліку використання робочого часу.

Проведення аудиторської перевірки розрахунків 
з оплати праці та нарахувань на фонд оплати праці 
доцільно здійснювати за такими основними проце-
дурами:

- перевірка повноти нарахування і своєчасності 
виплати заробітної плати;

- перевірка точності виконаних нарахувань на 
фонд оплати праці та порядок їх включення до собі-
вартості виконаних робіт і послуг;

- перевірка правильності розрахунку та повноти 
сплати податку до фонду.

Практичні дослідження показали, що проведення 
аудиту треба починати із перевірки розрахункових 
відомостей і особових рахунків, де фіксуються дані 
про кожного працівника (посада, оклад, стаж, час при-
йняття на роботу тощо), а також усі види нарахувань 
і утримань за кожний місяць. За цими даними можна 
розрахувати середній заробіток за будь-який період.

Заробітна плата членам екіпажів за звітний 
період нараховується на основі розрахункових відо-
мостей, які надходять до судноплавних компаній 
від окремих суден. У разі ненадходження від суден 
до моменту складання звіту копій розрахункових 
відомостей, суми заробітної плати, що підлягають 
виплаті плавскладу нараховуються на підставі теле-
грам (радіограм) виплатних пунктів або інших орга-
нізацій, які здійснили виплату заробітної плати суд-
нам. Існують випадки нарахування заробітної плати 
по окремим суднам транспортного флоту виходячи 
із штатних нормативів. Нарахована заробітна плата 
на підставі телеграм (радіограм) і по штатних нор-
мативах відноситься до кредиту рахунку 66 «Розра-
хунки з оплати праці» і в наступному місяці сторну-
ється. Для екіпажів цих суден в наступному місяці 
заробітна плата нараховується по отриманим та вже 
сплаченим розрахунковим відомостям.

З метою запобігання завищення розміру фонду 
оплати праці, а, відповідно і розмірів зборів, що 
нараховуються на неї, у процесі перевірки витрат 
на оплату праці необхідно звернути увагу на визна-
чення основних виплат, на які частково або повністю 
не виконувалися нарахування на фонд оплати праці 
(оплата відпусток, лікарняних, матеріальна допо-
мога тощо). У результаті неправильного нарахування 
таких виплат та включення їх до фонду оплати праці 
завищується сума зборів, які відносяться до собівар-
тості транспортних робіт і послуг, що збільшує вар-
тість перевезення вантажів.
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На даному етапі перевірки аудитору необхідно 

звернути увагу на правильність оформлення лікар-
няних листків, стаж роботи, розмір допомоги, про-
аналізувати довідки, накази та розрахунки про три-
валість відпусток та суми відпускних, розрахованих 
на основі середньомісячного та середньоденного заро-
бітку, що є підставою для розрахунку, з’ясувати при-
чини ненадання відпусток у належний строк.

За результатами перевірки зіставляють дані, отри-
мані аудитором у результаті власних розрахунків, з 
даними бухгалтерського обліку, які стали основою 
для формування собівартості тих чи інших виконаних 
робіт та наданих послуг. У випадку виявлення від-
хилень між даними обліку й аудиту необхідно вста-
новити причини такої невідповідності. Також ауди-
тору необхідно перевірити, як згруповані витрати на 
витратних рахунках. Прямі витрати, безпосередньо 
пов’язані із наданням послуг по перевезенню ванта-
жів, які можна віднести на конкретне судно, мають 
відображатися по дебету рахунку 23 «Виробництво», 
а непрямі витрати спочатку враховуються на рахунку 
91 «Загальновиробничі витрати», для подальшого 
розподілу пропорційно до показника, закріпленого в 
наказі про облікову політику підприємства.

Варто зазначити, що членам екіпажів транспорт-
них самохідних і несамохідних суден на період зна-
ходження їх в експлуатації надається безкоштовне 
харчування у відповідності з діючими нормами і 
порядком. Аудитору потрібно знати, що вартість 
харчування належить до витратної статті «Раціон 
безкоштовного харчування екіпажу», яка є складо-
вою собівартості вантажних перевезень за винятком 
витрат на придбання і доставку солодких напоїв і 
соків на судна. Інші витрати на утримання екіпажів 
у процесі перевезень (придбання та доставка прісної 
води, доставка білизни на судна і з них в порт при-
писки, ремонт і прання спецодягу і суднової білизни, 
витрати на придбання карт, лоцій, довідників тощо) 
включаються безпосередньо до витрат на здійснення 
конкретних видів перевезень по кожному судну.

Наступним етапом аудиторської перевірки осно-
вних статей витрат є аудит матеріальних витрат, 
метою якого є контроль процесу формування, збе-
реження, розподілу та включення до собівартості на 
всіх етапах перевезення вантажів. Особливості галузі 
водного транспорту вимагають проведення аудиту 
наявності та руху матеріалів і малоцінного інвен-
тарю, палива і мастильних матеріалів, запасних час-
тин і змінних деталей та інших матеріальних цін-
ностей, призначених для потреб експлуатації флоту, 
виробничих об’єктів портів, допоміжних підрозділів, 
навантажувально-розвантажувальних робіт, ремонт-
них робіт та інших експлуатаційних і господарських 
потреб підприємств і організацій основної (експлуа-
таційної) діяльності та портових об’єктів. На цьому 
етапі необхідно виділити такі основні підетапи послі-
довності проведення перевірки:

- перевірка надходження матеріальних ціннос-
тей на склади із визначенням їх фактичної собівар-
тості придбання; 

- перевірка ведення складського і фінансового 
обліку;

- перевірка відображення господарських опера-
цій на рахунках синтетичного обліку;

- перевірка правильності і своєчасності доку-
ментування всіх операцій по надходженню, руху та 
вибуттю матеріальних ресурсів;

- перевірка правильності відпуску і вибуття 
матеріальних ресурсів із визначенням основних 
напрямів вибуття запасів.

Тобто в галузі перевезень водним транспортом 
потрібно розмежовувати організацію проведення 
аудиту матеріальних ресурсів, які прямо використо-
вуються у процесі перевезення вантажів та які опосе-
редковано забезпечують транспортний процес і його 
підготовку (перевантажувальні, ремонтні та інші 
допоміжні роботи).

В основу визначення фактичної (справедливої) 
собівартості покладені дані договорів, рахунків, 
видаткових накладних та товарно-транспортних 
накладних, а також дані складського обліку.

У процесі перевірки матеріальних витрат суттєве 
значення для аудитора має вивчення існуючої сис-
теми обліку і методики вибуття запасів на підприєм-
ствах галузі водного транспорту.

Усі первинні документи на відпущені матеріали 
надходять до бухгалтерії, де їх групують за напря-
мами витрат (судна, служби, підрозділи), а в розрізі 
напрямів – за центрами витрат на виробничі потреби 
(надання послуг, виконання робіт, загальновироб-
ничі, з комерційною метою) і з невиробничою метою. 
Згруповані документи слугують підставою для скла-
дання відомості розподілу матеріалів та їх списання: 
на виробництво та за іншими напрямами.

Транспортним, службово-допоміжним суднам та 
суднам технічного флоту матеріали відпускаються в 
межах встановлених лімітів, а найбільш цінні мате-
ріали в межах кількісних норм. Для контролю за 
відпуском матеріалів суднам у межах встановленого 
ліміту застосовується лімітна книжка на забір мате-
ріалів. Матеріали з навігаційних складів відпуска-
ються суднам транспортного флоту та іншим суд-
нам також у межах встановленого ліміту по чекам 
із лімітної книжки. Вартість матеріалів списується 
на експлуатаційні витрати флоту при відпуску їх 
на судна.

Матеріали, які надходять на судна безпосеред-
ньо від постачальників на підставі платіжних вимог 
(рахунків) оприбутковуються на субрахунку 201 
«Запаси» з одночасним списанням з нього на рахунок 
23 «Виробництво». Відповідальність за збереження 
матеріалів на суднах і за правильне їх використання 
за призначенням несе капітан судна. В кінці навігації 
складається акт про витрачання матеріалів за навіга-
ційний період та проводиться інвентаризація залиш-
ків матеріалів, які здаються на портові склади або на 
склади РЕБ (ремонтно-експлуатаційних баз флоту). 
На вартість цих залишків матеріалів зменшуються 
експлуатаційні витрати за статтею «Запаси».

Витрати на придбання дизельного палива та мас-
тильних матеріалів складають значну частину витрат 
на експлуатацію судна. Паливо і масла надходять від 
постачальників по супровідним документам: рахун-
кам-фактурам і накладним.

На судна паливо надходить по квитанціям на 
отримання палива. Приймання палива і мастил на 
борт судна оформляється розпискою матеріально-від-
повідальної особи (старшого або другого механіка 
і завіряється судовою печаткою). На всіх суднах 
ведеться кількісний облік надходження і витрачання 
палива. Вартість отриманого судном палива безпо-
середньо від постачальника оприбутковується на 
субрахунку 203 «Паливо» із одночасним списанням 
з нього на рахунок 23 «Виробництво».

Облік витрат палива і мастил протягом місяця 
здійснюється у відповідності з технологічними нор-
мами витрат і ведеться в машинному журналі без-
перервно з фіксацією режимів роботи двигунів. 
Норми витрат палива по суднам встановлюються в 
залежності від типу судна, параметрів рейсу, вико-
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нуваних судном маневрів та інше. Після закінчення 
кожного місяця старший механік судна, згідно пра-
вил ведення машинного журналу, знімає залишки 
палива на судні і складає місячний звіт і по рейсо-
вий паливний звіт, де зафіксовано прийняту про-
тягом місяця кількість палива і мастил і їх витра-
чання. Звіти, підписані капітаном і механіком, а 
також усі рахунки-фактури і накладні передаються 
до бухгалтерії. З метою правильного відображення 
в обліку фактичних витрат палива по судну щомі-
сячно витрати палива коригуються на вартість 
залишку палива на кінець місяця або в кінці рейсу. 
Коригування здійснюється на підставі даних про 
залишки палива по звітам суден. У випадку, коли 
паливо залишається на судні, воно враховується 
на субрахунку 203 «Паливо» за місцем зберігання 
(судну) і на початку наступного рейсу списується на 
рахунок 23 «Виробництво».

Облік надходження на судно запасних частин і їх 
списання здійснюється в інвентарній книзі судна в 
порядку, встановленому для обліку судового інвен-
тарю. Списання запасних частин на витрати по 
поточному ремонту суден проводиться по мірі фак-
тичного використання їх для заміни зношених або 
пошкоджених деталей судових машин і механізмів. 
Вартість запасних частин, відпущених зі складів для 
ремонту берегового обладнання (вантажно-розванта-
жувальних машин тощо) списуються безпосередньо 
на витрати по ремонту.

При перевірці матеріальних витрат аудитору 
потрібно перевірити рух матеріальних цінностей, які 
обліковуються на рахунках другого класу та визна-
чити їх кінцеве сальдо. По рахунках, на яких вияв-
лено розбіжності даних, потрібно вивести їх обороти 
в розрізі синтетичного і аналітичного обліку.

При проведені аудиторської перевірки аморти-
заційних відрахувань необхідно вивчити правиль-
ність та обґрунтованість нарахування зносу від-
повідно до обраного методу на підприємстві. При 
перевірці амортизації рухомого складу флоту також 
необхідно звернути увагу на випадки збільшення 
балансової вартості об’єктів основних засобів. Крім 
цього, потрібно перевірити суми амортизаційних 
відрахувань у розрізі об’єктів синтетичного та ана-
літичного обліку. 

Практика проведення аудиторських перевірок 
дозволяє виділити основні напрямки і процедури 
перевірки нарахування амортизації основних засобів 
на підприємствах водного транспорту, а саме:

- здійснити деталізацію в обліку ремонтних 
робіт, пов’язаних з основними засобами, їх модер-
нізацією, технічним обслуговуванням та експлуата-
цією устаткування;

- розподілити основні засоби за складом, призна-
ченням і приналежністю по кожному з етапів про-
цесу надання транспортних послуг по перевезенню 
вантажів;

- перевірити застосування норм зносу основних 
засобів, відповідно до діючих;

- перевірити правильність та обґрунтованість 
використання різних методів нарахування амортиза-
ції;

- перевірити правильність відображення нарахо-
ваних амортизаційних відрахувань основних засобів 
у первинних документах та регістрах обліку.

Використання запропонованих процедур у про-
цесі перевірки дозволяє визначити та обґрунтувати 
віднесення витрат і включення амортизаційних від-
рахувань до собівартості виконаних робіт та наданих 
послуг підприємствами водного транспорту.

У процесі перевірки правильності нарахування 
амортизації, аудитору потрібні власні розрахункові 
дані, з метою подальшого зіставлення їх із фактич-
ними розрахунками амортизації підприємства.

Для перевірки правильності віднесення аморти-
заційних відрахувань до витрат та відображення їх 
в обліку, потрібно виділити основні засоби, які від-
носяться до основного виду діяльності підприємств 
водного транспорту та визначити ті, які опосеред-
ковано приймають участь у формуванні собівартості 
вантажних перевезень. У даному випадку нас цікав-
лять амортизаційні відрахування по встановленим 
нормам від початкової вартості суден, такелажу, 
інвентарю, та іншого суднового устаткування, що 
знаходиться на суднах і які відносяться до основних 
засобів. Слід пам’ятати, що амортизація також нара-
ховується на вартість суден, які перебувають на різ-
них видах ремонту та на тимчасовому відстої.

На основні засоби та інші необоротні активи, що 
задіяні у формуванні собівартості вантажних пере-
везень, знос відноситься на витратний рахунок 23 
«Виробництво». Якщо основні засоби напряму не 
задіяні в основній діяльності судноплавних компа-
ній, то витрати на їх експлуатацію не включаються 
до собівартості вантажних перевезень, а підлягають 
списанню на рахунки 92 «Адміністративні витрати», 
93 «Витрати на збут».

Слід зазначити, що в процесі перевірки потрібно 
встановити належність основних засобів до конкрет-
них видів діяльності на підприємстві та визначити 
ступінь їх використання з метою виділення сум амор-
тизаційних відрахувань та витрат на їх утримання, 
які відносяться до собівартості транспортних послуг. 
Це необхідно, щоб уникнути завищення собівартості 
перевезень, тому що не всі об’єкти основних засо-
бів використовуються у процесі надання послуг по 
перевезенню вантажів і витрати на їх утримання та 
амортизаційні відрахування не повинні належати до 
собівартості транспортних послуг. 

Наступний крок аудиторської перевірки витрат 
об’єднує у собі перевірку декількох специфічних для 
галузі водного транспорту статей витрат, що безпосе-
редньо пов’язані з формуванням собівартості вантаж-
них перевезень та на які аудитору потрібно звернути 
увагу. До таких основних витрат належать судові, 
портові та інші збори, які є платою за надані суднам 
умови для безпечного заходу в порт, стоянки в порту 
і виходу із нього, а також інші витрати судна під 
час його перебування в порту. Такі портові послуги 
включають у себе витрати на оплату стивідорних 
робіт, послуг буксирів, бункера, продовольства і суд-
нового постачання, швартові операції, а також агент-
ські, тальманські та інші послуги.

Обов’язкові портові збори стягуються у твердих 
сумах, ставки яких встановлюються на законодав-
чому рівні. Це єдина стаття витрат, яка не залежить 
від волі будь-якої із сторін. Порту не потрібно мати 
додаткових підтверджень надання послуг судну для 
вимоги оплатити портові збори, окрім самого факту 
заходу судна, у свою чергу, судну для оплати зборів 
достатньо лише факту заходу в порт. Варто зазна-
чити, що функцію документа, який підтверджує 
факт надання судну послуг, оплачуваних портовими 
зборами, виконує дисбурсментський рахунок, а отже 
використовується як первинний документ бухгалтер-
ського обліку.

Усі інші витрати, пов’язані із перебуванням 
судна в порту, відображаються у дисбурсмент-
ському рахунку, але, на відміну від витрат на оплату 
обов’язкових зборів, стягнутих за твердими тари-
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фами, мають бути підтверджені виправдувальними 
документами, завіреними капітаном судна. 

Іншими словами, дисбурсментський рахунок – це 
документ, який містить перелік понесених судном 
витрат в порту, сформований агентом цього судна 
на підставі пред’явленого йому портом рахунка-
фактури і врахованих власних витрат за усіма дис-
бурсментськими витратами судна, підтвердженими 
відповідними документами. Факт підтвердження 
належного надання послуг агентом зазначається від-
міткою самого судна про прийняття наданих послуг. 

Специфічна діяльність судноплавних компаній 
потребує від аудитора виділення та розмежування 
вищевказаних витрат та вивчення способу їх відо-
браження в обліку.

Практика діяльності провідних судноплавних 
компаній показує, що витрати на оплату суднових 
зборів та портових послуг враховуються окремо по 
кожному судну по фактично отриманим дисбурс-
ментським рахункам, рахункам-фактурам і безпосе-
редньо включаються до собівартості того періоду, до 
якого вони фактично відносяться незалежно від часу 
оплати.

Для визначення правильності відображення 
даних на рахунках обліку при проведенні аудитор-
ської перевірки необхідно проводити зіставлення 
записів на облікових рахунках судноплавної компа-
нії із записами аудиторської організації.

Висновки з проведеного дослідження. Виконані 
дослідження щодо особливостей організації та прове-
дення аудиту витрат на підприємствах водного тран-
спорту дають змогу дійти висновку, що аудитору для 
підвищення ефективності аудиторських процедур 
необхідно проводити поетапну перевірку основних 
статей витрат, які включаються до собівартості ван-
тажних перевезень, а саме витрат на оплату праці 

плавскладу, матеріальних витрат, амортизаційних 
відрахувань, та витрат, пов’язаних із перебуванням 
судна в порту та правильності відображення в обліку 
господарських операцій, пов’язаних з формуванням 
собівартості транспортних послуг в судноплавних 
компаніях.

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є розробка та впровадження конкретних 
методичних рекомендацій з організації та прове-
дення аудиту витрат на підприємствах водного тран-
спорту з урахуванням специфіки їх діяльності.
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здобувач кафедри економіки підприємства

Дніпропетровської державної фінансової академії

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕАЛІЗОВАНОСТІ  
ОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Робота присвячена дослідженню питання фінансової реалізованості операційного періоду на виробництві. Розглянуті різні 
фінансово-економічні методи рішення проблеми фінансової нереалізованості на окремих кроках розрахунку та методи вирішен-
ня цієї ситуації. Досліджено питання спроможності підприємства фінансово забезпечити виробництво на наступний операційний 
період, тобто питання фінансової реалізованості у контексті короткострокового прогнозування. Також у статті запропоновано 
вирішення проблеми вирівнювання грошового потоку всередині кожного кроку розрахунку шляхом створення операційного ре-
зервного фонду підприємства. Окрім цього, подано математичну модель розрахунку обсягу операційного резервного фонду 
підприємства.

Ключові слова: фінансова реалізованість, сальдо грошового потоку, ставка дисконту, проект, дохід.

Лысенко Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Работа посвящена исследованию вопроса финансовой реализуемости операционного периода на производстве. 
Рассмотрены различные финансово-экономические методы решения проблемы финансовой нереализуемости на отдельных 
шагах расчёта и методы решения данной ситуации. Исследован вопрос способности предприятия финансово обеспечить про-
изводство на следующий операционный период, т.е. вопрос финансовой реализуемости в контексте краткосрочного прогнози-
рования. Также в статье предлагается решение проблемы выравнивания денежного потока в середине каждого шага расчёта 
решать путём создания операционного резервного фонда предприятия. Кроме того, в статье предложена математическая мо-
дель расчёта операционного резервного фонда предприятия. 

Ключевые слова: финансовая реализуемость, сальдо денежного потока, ставка дисконта, проект, доход.

Lysenko O.V. THEORETICAL SUBSTANTIATION OF FINANCIAL MARKETABILITY OF FIRMS’ OPERATIONAL PERIOD
The work is dedicated to investigating the problem of an investment project financial marketability. Various financial and economic 

methods of handling unmarketability on each step of calculation are being taken into consideration. The article scrutinizes the question of 
a firm’s capability to back manufacturing in a forthcoming operational period, i. e. the question of financial marketability in terms of short-
term forecasting. Thereby, we also suggest handling with the issue of cash flow leveling within each step of calculation through creation 
of a firm’s intrinsic surplus fund. Besides, the mathematical model for calculation of operating surplus fund amount is being set forward.

Keywords: financial marketability, cash flow net, discount rate, project, income.

Вступ. Річний виробничий план підприємства 
поділяється на операційні виробничі плани, де опе-
раційний період – місяць. Кожен операційний період 
повинен мати відповідне фінансове та матеріальне 
забезпечення. Але на певних кроках розрахунку 
може виникати фінансова та матеріальна нереалі-
зованість операційного періоду [1, с. 25]. Фінансова 
реалізованість операційного періоду – це забезпече-
ність фінансовими ресурсами планових показників 
періоду [2, с. 248]. Виходячи з цього, актуальним є 
дослідження умов достатнього фінансування та мате-
ріального забезпечення кожного операційного пері-
оду виробничого процесу. Якщо провести певну ана-
логію, то забезпечення кожного операційного періоду 
виглядає як інвестиційний проект, який має термін 
реалізації, розрахований мінімальний обсяг витрат, 
фінансове забезпечення.

Постановка проблеми та невирішені питання. 
При оцінюванні ефективності кожного інвестицій-
ного проекту обов’язково враховується можливість 
учасників проекту забезпечити фінансування реалі-
зації проекту. Аналогічний підхід можна застосувати 
і до виробничих (операційних) періодів на підприєм-
стві. Та, окрім прогнозування економічних показни-

ків майбутнього операційного періоду і їх ефектив-
ності, необхідно й актуально досліджувати питання 
спроможності підприємства фінансово забезпечити 
виробництво на наступний операційний період.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню даного питання присвячені роботи багатьох 
вітчизняних (М.І. Баканов, І.А. Бланк, В.В. Кова-
лев, Е. Кочович, А.Д. Шеремет и др.) та зарубіж-
них вчених (Г. Бирман, Дж. К. Ван Хорн, Ендрю 
С. Гроув, Дж. Котлер, С. Майєрс, Р. Стенсфілд, 
Є. Хелферт, М. Еддоус та ін.). Якщо оцінювати 
операційний період як певний інвестиційний про-
ект (фінансування операційного періоду є коротко-
строковою інвестицією), то до кожного операційного 
періоду можна застосовувати оцінювання його фінан-
сової реалізованості таким чином, як це робиться при 
оцінюванні інвестиційних проектів [3, с. 249, 256]. 
Як правило, під фінансовою реалізованістю проекту 
розуміють забезпеченість фінансовими ресурсами 
планових показників проекту [2, с. 248].

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослі-
дження умов достатнього фінансування операційного 
періоду на підприємстві. У цій роботі поставлено такі 
завдання: формування поняття фінансової реалізова-
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ності операційного періоду та вимог її досягнення; 
дослідження методів, якими вирішується проблема 
фінансової реалізованості операційного періоду.

Виклад основного матеріалу. Фінансова реалізо-
ваність – це формування такої структури фінансо-
вих надходжень та фінансових витрат операційного 
періоду на кожному кроці розрахунку, при якій в 
наявності є достатня кількість коштів для забезпе-
чення потреб операційного періоду. Якщо не вра-
ховувати ризики, то достатньою умовою фінансової 
реалізованості операційного періоду є невід’ємність 
на кожному кроці розрахунку розміру накопиче-
ного грошового потоку від операційної діяльності 
CF

m 
[4, с. 143]: 1 2 ... 0m mCF F F F= + + + ≥  (1)

Де F
m
 (i=1,m) – сумарне сальдо грошового потоку 

від операційної діяльності на кроці i; CF
i
 – об’єм 

обмежених фінансових ресурсів на кроці i.
Проблема фінансової реалізованості операційного 

періоду, як правило, вирішується такими методами.
Перший метод. Операційний період на виробни-

цтві розглядається як певний інвестиційний про-
ект. Керівницькі рішення приймаються в умовах 
неоднозначності, це породжує неточність і ризики. 
Ризики – це можливість відхилень показників від 
передбачених проектом їх середніх значень. Наяв-
ність чи відсутність ризику у будь-якому сценарії 
розвитку проекту визначається за обсягом та знаком 
відхилень. Тоді оцінка ризику неефективності про-
екту (операційного періоду) – це сумарна вірогідність 
сценаріїв, де інтегральний ефект чистого зведеного 
прибутку стає від’ємним. Умова фінансової реалі-
зованості проекту (операційного періоду) – це наяв-
ність достатньої кількості коштів задля забезпечення 
продовження проекту на кожному кроці його реалі-
зації [5, с. 27].

Фінансова реалізованість – показник, який 
характеризує наявність фінансових можливостей для 
реалізації проекту (операційного періоду). Її умовою 
є додатність на кожному кроці розрахунку обсягу 
накопиченого сальдо грошового потоку [5, с. 29].

1
0

m

i
i

F
=

>∑ ,

де F
i
 – сумарне сальдо грошового потоку від 

інвестиційної, операційної та фінансової діяльності 
на кроці і. У випадку операційного періоду – це 
будує сумарне сальдо грошового потоку від операцій-
ної діяльності. Якщо проект виявляється фінансово 
нереалізованим, схема фінансування коригується. 
При цьому задачі фінансової реалізованості вирішу-
ються розподілом обмежених ресурсів по роботам 
проекту і в часі. Цей підхід є значно ускладненим, 
тому що виробничі цикли є сталими, та оперативно 
їх коригувати складно.

Другий метод полягає у тому, що операційний 
період знову розглядається як інвестиційний проект, 
який може розвиватися за певною множиною сце-
наріїв. Тоді обсяг коштів, необхідних для забезпе-
чення операційного періоду, розраховується з вико-
ристанням дисконтування грошових потоків та їх 
розподілу всередині кроку розрахунку. Розрахунок 
проводиться шляхом множення кожного елементу 
обсягів грошових потоків Д

j
 не тільки на коефіці-

єнт дисконтування К
д
, але і на коефіцієнт розподілу 

К [1, с. 69]. Дисконтування враховує фактор часу при 
розрахунку обсягів грошових потоків. Розподіл різ-
них параметрів всередині кроку розрахунку врахо-
вується на основі розрахунку коефіцієнту розподілу. 
Основним економічним нормативом, який викорис-
товується при дисконтуванні є норма дисконту (r), 

яка відображається у долях одиниці чи відсотках 
за рік [6, с. 225]. Дисконтування грошового потоку 
Д

п
 на j-ому кроці розрахунку здійснюється шляхом 

множення його на коефіцієнт дисконтування К
д
: 

0

1
(1 )Д tj tK

r −=
+

 

*п j
j

ЧПВ Д К=∑  

( 0)r t t
Д jК e− −=  

( 0)r t t t
Д jК e− +∆ −=  

(1 ) j
рК r ∆= +  

(1 ) j
рК r −∆= +  

*1
2р

r jК ∆
= − , так як 

1 (1 )
*ln(1 )

j

j
ry

j r

−∆− +
=
∆ +

 

*1
2р

r jК ∆
= + , так як 

(1 ) 1
*ln(1 )

j

j
ry

j r

∆+ −
=
∆ +

 

1
(1 )

j
si j

р i
i

К d r
∆

−∆

=

= +∑  

1
(1 )

j
j si

р i
i

К d r
∆

∆ −

=

= +∑  

0,12*11 0,94
2рК = − =  

0,12*11 0,94
2рК = − =  

0iDP >  

0lim( )i ii n
RF RF ORF

→
= +  

0iRF const=  

0 lim

0, . . 0

i i i
i n

i i i

RF RF ORF

DP те D Z
→

= +


> − >
 

 

 (2),

де r – норма дисконту; t
j
 – початок j-го кроку; t

0
 – 

момент приведення; 
Важливим показником ефективності про-

екту є Чиста приведена вартість (ЧПВ) [4, с. 417] 
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Якщо норма дисконту r трактується як безпе-
рервна, проект, який передбачав одночасні (в момент 
приведення t=t

0
) інвестиції та рівномірне безпе-

рервне отримання доходів з певною інтенсивністю, 
розглядається як граничний, між ефективним та 
неефективним. Така трактовка використовується у 
розрахунках у «безперервному часі» при аналітич-
ному оцінюванні ефективності проекту на основі без-
перервних грошових потоків [6, с. 235-239]. У цьому 
разі коефіцієнт дисконтування (в момент t

0
) для 

витрат, результатів та ефектів на малому інтервалі 
(t+∆t), розраховується таким чином: 

1) якщо потік сконцентровано на початку інтер-
валу [6, с. 233]: 
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;
2) якщо потік сконцентровано на кінці інтер-

валу [6, с. 234]: 
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.
При розрахунку показників ЧПВ з урахуванням 

фактору часу (в тих випадках, коли * 1r j∆ >  r – 
норма дисконту, ∆j – тривалість кроку розрахунку в 
роках) при дисконтуванні грошових потоків врахову-
ється їх розподіл усередині операційного кроку. Для 
цього здійснюється перерахунок шляхом множення 
кожного елементу грошового потоку Д

j 
не тільки на 

коефіцієнт дисконтування К
д
, але і на коефіцієнт 

розподілу К
р.
 Перший із цих коефіцієнтів трансфор-

мує значення грошового потоку Д
j
 від моменту часу 

t
j
 (кінця j-го кроку) до моменту t

0
, а другий враховує 

розподіл доходів та витрат (ефектів) j-го кроку. Такі 
розрахунки здійснюються двома способами. При 
першому – коефіцієнт дисконтування відноситься до 
початку j-го кроку. При другому – коефіцієнт дис-
контування відноситься до j-го кроку. В обох випад-
ках К

д
 розраховується за формулою (2). У першому 

випадку t
j
 відноситься до початку кроку і коефіці-

єнт розподілу К
р
 враховує те, що частина грошового 

потоку Д
j
 має місце не на початку кроку розрахунку, 

а пізніше, тому коефіцієнт розподілу не має переви-
щувати одиницю. В другому випадку – t

j
 має відно-

шення до кінця кроку, коефіцієнт розподілу врахо-
вує те, що частина грошового потоку Д

j
 має місце не 

в кінці кроку розрахунку, а раніше, тому коефіцієнт 
розподілу – не менше одиниці. Розрахункові фор-
мули для коефіцієнту розподілу К

р
 розрізняються 

залежно від характеру розподілу грошового потоку 
всередині j-го кроку розрахунку.

1. Потік сконцентровано на початку j-го кроку 
(напр., капіталовкладення, займи): I спосіб: К

р
=1.  

II спосіб: 
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.
2. Потік сконцентровано у кінці j-го кроку роз-

рахунку (напр., виплата частини основного боргу):  
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=1.

3. Потік розподілено рівномірно всередині j-го 
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4. Із загального обсягу витрат, результатів і ефек-



154 Серія Економічні науки

Випуск 11. Частина 2. 2015

тів деяка частка d
s
 здійснюється в момент S

i
 :I спосіб: 

0

1
(1 )Д tj tK

r −=
+

 

*п j
j

ЧПВ Д К=∑  

( 0)r t t
Д jК e− −=  

( 0)r t t t
Д jК e− +∆ −=  

(1 ) j
рК r ∆= +  

(1 ) j
рК r −∆= +  

*1
2р

r jК ∆
= − , так як 

1 (1 )
*ln(1 )

j

j
ry

j r

−∆− +
=
∆ +

 

*1
2р

r jК ∆
= + , так як 

(1 ) 1
*ln(1 )

j

j
ry

j r

∆+ −
=
∆ +

 

1
(1 )

j
si j

р i
i

К d r
∆

−∆

=

= +∑  

1
(1 )

j
j si

р i
i

К d r
∆

∆ −

=

= +∑  

0,12*11 0,94
2рК = − =  

0,12*11 0,94
2рК = − =  

0iDP >  

0lim( )i ii n
RF RF ORF

→
= +  

0iRF const=  

0 lim

0, . . 0

i i i
i n

i i i

RF RF ORF

DP те D Z
→

= +


> − >
 

 

 II спосіб: 

0

1
(1 )Д tj tK

r −=
+

 

*п j
j

ЧПВ Д К=∑  

( 0)r t t
Д jК e− −=  

( 0)r t t t
Д jК e− +∆ −=  

(1 ) j
рК r ∆= +  

(1 ) j
рК r −∆= +  

*1
2р

r jК ∆
= − , так як 

1 (1 )
*ln(1 )

j

j
ry

j r

−∆− +
=
∆ +

 

*1
2р

r jК ∆
= + , так як 

(1 ) 1
*ln(1 )

j

j
ry

j r

∆+ −
=
∆ +

 

1
(1 )

j
si j

р i
i

К d r
∆

−∆

=

= +∑  

1
(1 )

j
j si

р i
i

К d r
∆

∆ −

=

= +∑  

0,12*11 0,94
2рК = − =  

0,12*11 0,94
2рК = − =  

0iDP >  

0lim( )i ii n
RF RF ORF

→
= +  

0iRF const=  

0 lim

0, . . 0

i i i
i n

i i i

RF RF ORF

DP те D Z
→

= +


> − >
 

 

.

Розглянемо приклад розрахунку обсягу грошового 
потоку та показників ефективності проекту з ураху-
ванням коефіцієнту розподілу, розрахованого за спо-
собом 1 (табл. 1), та за способом ІІ (табл. 2) [1, c. 73].

На практиці обидва способи демонструють майже 
однакові результати. Але цей метод при прогнозу-
ванні показників наступного операційного періоду 
не може бути використаним, тому що прогнозувати 
розподілення грошових потоків на початку чи в 
середині, чи наприкінці періоду майже неможливо. 
Це значно підвищить ризики та їх грошове покриття 
при операційному плануванні.

Третій метод. Питання нестачі коштів всередині 
виробничого періоду, найчастіше, вирішується роз-
міщенням на розрахунковому рахунку певної суми 
(цільового сальдо коштів) [6, c. 460]. Для забезпе-
чення витрат i-го періоду таких коштів може бути 
достатньо. Але трапляються ситуації, коли виникає 
часовий проміжок між необхідністю обов’язкових 
виплат та відстрочкою платежів. Таку нестачу 
коштів всередині періоду підприємства можуть від-
новлювати такими відомими засобами: коротко-
строковими кредитами та збільшенням суми цільо-
вого сальдо коштів на розрахунковому рахунку,  

а також вилученням коштів зі страхового фонду гро-
шових активів. Але ці засоби не завжди можна реа-
лізувати. Тому запропоновано такий підхід до вирі-
шення задачі фінансової реалізованості операційного 
періоду: створювати внутрішній резервний фонд під-
приємства як засіб вирівнювання грошового потоку 
всередині кожного кроку розрахунку. Він буде вклю-
чати у себе початковий резервний фонд (нульовий) 
RF

0
, тобто страховий запас грошових активів, та опе-

раційний резервний фонд ORF. Важливою є задача 
розрахунку обсягу операційного резервного фонду 
задля зниження ризику нестачі коштів всередині 
виробничого періоду.

Аналізуючи характеристики грошового потоку 
підприємства, можна сформулювати математичну 
модель внутрішнього резервного фонду підприємства 
та операційного резервного фонду як його частини 
умови створення такого фонду та принципи його 
функціонування і поповнення.

Необхідною умовою створення внутрішнього 
резервного фонду RF є додатне сальдо грошового 
потоку підприємства на кожному кроці або на біль-
шості кроків розрахунку. 
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, i є [1,n]. З іншого 
боку, обсяг внутрішнього резервного фонду не може 
бути необмежено великим. Отже, обсяг внутрішнього 
резервного фонду повинен мати певне граничне зна-
чення. У такому разі математичну модель внутріш-

Таблиця 1
Розрахунок обсягу грошового потоку та показників ефективності проекту  

з урахуванням коефіцієнту розподілу, розрахованого за способом 1

№ Показники
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0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

3. Грошовий потік від інвестиційної 
діяльності Д

и

–250 –70 –80 –80 –400

4. Коеф. розподілу для інвест. діяльн. 
К

р
=1 1 1 1 1

5. Сальдо сумарного потоку 
(ст1*ст2+ст3*ст4) –250 9,9 112,8 117,5 14,0 42,6 –4,8 42

6. Коефіцієнт дисконтування r=15%) 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 –

7. Дисконтоване сальдо сумарного 
потоку –250 8,8 89,9 83,8 8,9 42,6 –2,4 –18,4

8. Показники ефективності ЧПС= –18,4 ВНД=13,3% ИД<0

Проект не є ефективним.

Таблиця 2
Розрахунок обсягу грошового потоку та показників ефективності проекту  

з урахуванням коефіцієнту розподілу, розрахованого за способом 2
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Крок розрахунку
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1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

3. Грошовий потік від інвестиційної 
діяльності Ди –250 –70 –80 –80 –400

4. Коеф. розподілу для інвест. діяльн. 
К

р
=1 1,12 1,12 1,12 1,12

5. Сальдо сумарного потоку 
(ст1*ст2+ст3*ст4) –280 11,7 127,2 132,5 16,4 84,8 –4,8 88,8

6. Коефіцієнт дисконтування r=15%) 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 –

7. Дисконтова не сальдо сумарного 
потоку –280 10,4 102,4 94,3 10,8 48,1 –2,4 –17,9

8. Показники ефективності ЧПС= –17,9 ВНД=13,3% ИД<0
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нього резервного фонду можна зобразити у вигляді 
такої цільової функції: 
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.
де RF – обсяг внутрішнього резервного фонду;
RF

i0
 – внутрішній початковий (нульовий) резерв-

ний фонд, тобто внутрішній страховий запас активів 
підприємства всередині i-го виробничого періоду; 

ORF
i
 – операційний резервний фонд, призначе-

ний для вирівнювання витрат коштів всередині i-го 
виробничого періоду i є [1,n].

Так як обсяг страхового запасу активів підприєм-
ства є визначеним та постійним у кожному конкрет-
ному періоді i (
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), то має місце така сис-
тема рівнянь, яка відображає математичну модель 
внутрішнього резервного фонду та необхідну умову 
його створення:
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Використання операційного резервного фонду 
допоможе вирівняти лаги між припливом та від-
током коштів всередині періоду. Тому важливою є 
задача розрахунку обсягу операційного резервного 
фонду задля зниження ризику нестачі коштів всере-
дині виробничого періоду.

Висновки з проведеного дослідження:
1. Сформульовано поняття фінансової реалізова-

ності операційного періоду. Фінансова реалізованість 
операційного періоду – це формування такої струк-
тури фінансових надходжень та фінансових витрат 
операційного періоду на кожному кроці розрахунку, 
при якій у наявності є достатня кількість коштів для 
забезпечення потреб операційного періоду.

2. Розглянуто три підходи до вирішення про-
блеми фінансової реалізованості операційного пері-
оду. Перший підхід: операційний період розгляда-
ється з точки зору інвестиційного проекту. Задачі 
фінансової реалізованості вирішуються збалансу-
ванням доходів та витрат, синхронізацією їх у часі 
та по роботам проекту. Другий підхід полягає в 
тому, що операційний період знову розглядається 
як інвестиційний проект, який може розвиватися 
за певною множиною сценаріїв. Тоді обсяг коштів, 
необхідних для забезпечення операційного періоду 
розраховується з використанням дисконтування 
грошових потоків та їх розподілу всередині кроку 
розрахунку. Розрахунок проводиться шляхом мно-
ження кожного елементу обсягів грошових потоків 

Д
j
 не тільки на коефіцієнт дисконтування К

д
, але і на 

коефіцієнт розподілу К. Але цей метод при прогно-
зуванні показників наступного операційного пері-
оду не може бути використаним, тому що прогно-
зувати розподілення грошових потоків на початку 
чи в середині, чи наприкінці операційного періоду 
майже неможливо. Третій підхід: питання нестачі 
коштів всередині виробничого періоду вирішується 
розміщенням на розрахунковому рахунку певної 
суми (цільового сальдо коштів). Але ці засоби не 
завжди можна реалізувати через відсутність можли-
вості взяти короткостроковий кредит чи відсутність 
власних коштів.

3. Запропоновано такий підхід для вирішення 
проблеми вирівнювання грошового потоку всередині 
кожного кроку розрахунку. Для цього пропонується 
створювати внутрішній резервний фонд підприєм-
ства. Він буде включати в себе початковий резерв-
ний фонд (нульовий) RF

0
, тобто страховий запас 

грошових активів, та операційний резервний фонд 
ORF. Сформульовано математичну модель внутріш-
нього резервного фонду підприємства. Використання 
операційного резервного фонду допоможе вирівняти 
лаги між припливом та відтоком коштів всередині 
періоду.
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Investigated the relationship dynamics of public debt to GDP. To determine the relationship between the studied parameters applied 
doubles and multivariate regression analysis and the method of piecewise linear approximation. Cyclic relationship established public 
and publicly guaranteed debt to GDP. Conducted comparative analysis of correlation and regression public and publicly guaranteed debt 
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Постановка проблеми. Кризовий період еконо-
міки України та збільшення бюджетного дефіциту 
вимагають активного залучення інституту держав-
ного кредиту для покриття негативного балансу. 
Існування державного боргу потребує раціональ-
ного підходу до його формування, обслуговування та 
накопичення. Проблема зростання державного боргу 
обов’язково позначається на економічному стані кра-
їни. Нераціональне використання залучених ресур-
сів, безсистемне накопичення державного боргу 
несе за собою значні загрози у вигляді інфляції та 
дефолту. Важливим завданням уряду є оптимізація 
державного боргу та оптимізація межі державного 
боргу щодо ВВП. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблеми державного боргу присвячені 
праці західних науковців, а саме: Р. Барро, Дж. Бью-
кенена, А. Лернера, Р. Масгрейва та ін. В Україні 
цій проблемі приділяли увагу: у контексті зовнішніх 
запозичень – А. Сендерович, Г. Ігнатова, В. Оспіщев; 
внутрішніх зобов’язань – С. Силантьєв; середовище 
розвитку державного боргу досліджували В. Андру-
щенко та В. Федосова; оцінку впливу валютних 
ризиків та вартість державних запозичень досліджу-
вав В. Башко; значення та місце державного боргу в 
умовах ринкової трансформації економіки України 
розкрив В. Козюк. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. На сьогодні відсутнє комплексне дослі-
дження динаміки та структури державного боргу 
України з початку накопичення. Раніше не було 
встановлено взаємозв’язок державного та гарантова-
ного боргу із ВВП за допомогою кореляційно-регре-
сійного аналізу. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Аналіз структури та динаміки держав-
ного боргу, вивчення характеристики зв’язку між 
державним боргом та валовим внутрішнім продук-
том України кореляційно-регресійним методом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дефі-
цит державного бюджету є об’єктивною в сучасних 
умовах причиною існування державного боргу. Най-
більш доцільним способом фінансування бюджетного 
дефіциту на сьогодні є застосування державного кре-
диту, так як інші способи, зокрема, емісія грошей 
Національним банком, призводить до посилення 
інфляційних процесів в економіці. Акумульовані 
вільні фінансові ресурси спрямовуються для задо-
волення державних потреб. Застосування інституту 
державного кредиту є важливим важелем регулю-
вання та стабілізації економіки в період криз, для 
здійснення реформ тощо. За допомогою державного 
кредиту може нагромаджуватися основний капітал, 
що створюватиме новий дохід у майбутньому. Раці-
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ональне використання залучених коштів приносить 
позитивні результати для розвитку національного 
господарства та забезпечення розширеного виробни-
цтва, також держава може виступати в особі гаранта 
позичання, внаслідок чого з’являється державний 
гарантований борг. Незважаючи на те що позичаль-
ником у цьому випадку є суб’єкти господарської сис-
теми держави-гаранта, на саму державу лягає велика 
відповідальність, яка посилюється у періоди вироб-
ничих спадів. Тому державний борг потрібно роз-
глядати в сукупності із гарантованим, що дозволить 
об’єктивніше аналізувати вплив запозичень на еко-
номіку України.

У високорозвинених країнах з ринковою еконо-
мікою запозичення коштів є невід’ємним аспектом 
стабільності економічного розвитку держави. В той 
же час для країн, що розвиваються, запозичення є 
життєво необхідним фактором економічного зрос-
тання.

Безсистемний підхід до формування державного 
боргу та нераціональне використання позикових 
коштів призводить до подорожчання обслуговування 
державного боргу і навіть до дефолту. Прикладом 
нераціонального використання кредитних грошей є 
так зване «проїдання» кредиту. Ефективність засто-
сування державного кредиту також залежить від спо-
собу залучення позикових надходжень. Як відомо, 
держава може залучати кошти всередині країни, 
шляхом випуску облігацій внутрішньодержавних 
позик та казначейських зобов’язань, а також за кор-
доном, за допомогою облігацій зовнішньодержавної 
позики та іноземних кредитів (фінансової допомоги) 
від інших держав та фінансових установ.

Важливе місце в дослідженні проблеми держав-
ного боргу займає аналіз його структури. Значне 
перевищення зовнішнього боргу в структурі сукуп-
ного спричинює відтік капіталу за кордон та збільшує 
фінансову залежність перед іноземними суб’єктами 
кредитних відносин, які ставлять певні вимоги 
перед позичальниками, що не завжди вигідно для 
держави. У зв’язку з цим перед урядами країни та 
центральними банками постає завдання ефективного 
формування структури державного боргу, зокрема, 
збільшення частки внутрішнього боргу у струк-
турі державного та гарантованого боргу. Саме тому 
вивчення структури є одним із пріоритетних аспек-
тів дослідження державних запозичень. Не менш 
важливим є аналіз динаміки державного боргу, що 
дає змогу відстежувати та прогнозувати тенденцію 
даного показника.

Історія формування державного боргу Укра-
їни є типовим прикладом для країн з перехідною 
економікою. Перші запозичення України були 
здійсненні залученням іноземних кредитів. Так, у 
1992–1994 рр. склад державного боргу переважно 
формувався за рахунок зовнішнього. Вже у перші 
роки борг швидко зростав. Проте таке зростання 
(у 1992–1993 рр. величина зростання державного 
боргу сягнула 915% – з 396 млн. дол. США до 

3624 млн. дол. відповідно) не має економічного під-
ґрунтя і носить технічний характер, що пов’язаний 
із початком накопичення боргу.

У 1994 р. Україна розпочинає активну співпрацю 
з бреттон-вудськими інститутами, що в подальшому 
стає причиною збільшення державного боргу за 
рахунок закордонних кредитів. У 1995 р. в Україні 
вперше випускаються облігації внутрішньодержав-
ної позики, з цього часу вони складають найбільшу 
частину державного внутрішнього боргу. А тому в 
цьому році частка внутрішнього боргу вже склала 
39%. До 1995 р. частка внутрішнього боргу була дуже 
незначною відносно загального. Проте вже в 1996 р. 
вона знижується до 19%. У 1997 р. державний борг 
зростає на 31% – з 10,9 млрд. до 14,3 млрд. дол. від-
повідно. У кризовий період 1998–2000 рр. держав-
ний та гарантований зовнішній борг досяг 39,13% 
у відношенні до ВВП. Одночасно відбувається збіль-
шення частки зовнішнього боргу на 9% у 1998 р. і на 
5% у 1999 р. Протягом всього періоду накопичення 
боргу відношення зовнішнього державного та гаран-
тованого боргу до ВВП знаходилося в економічно без-
печних рамках. Найбільшим це відношення було в 
кризовий період економіки України – 1999 р. У часи 
стрімкого економічного розвитку 2003–2008 рр. це 
відношення мало чітку спадну тенденцію. З 2010 до 
2013 р. відношення державного та гарантованого 
зовнішнього боргу до ВВП демонструвало певну ста-
більність, що ілюструє наступна таблиця.

Для більшої наочності наводимо гістограму:

 
Рис. 1. Відношення державного  

та гарантованого боргу до ВВП, % 

Розглянемо динаміку державного та гарантова-
ного боргу протягом усього періоду його накопи-
чення (рис. 2). Розрахунок показників динаміки 
дасть нам змогу проаналізувати розвиток держав-
ного та гарантованого боргу у часі. Для розрахунку 
динаміки використаємо коефіцієнти ланцюгового 
зростання. 

З наведеного графіку зрозуміло, що державний 
борг України протягом усієї його історії формування 
у більшості випадків зростав. Постійне накопичення 
державного боргу України тягне за собою зростання 
витрат на обслуговування боргу, що значно усклад-
нює вихід України з боргової ями.

Таблиця 1 
Відношення державного та гарантованого зовнішнього боргу до ВВП

Рік 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

% ВВП 0,53 5,52 9,18 17,04 19,57 19,14 26,48 39,52 33,10

Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% ВВП 26,61 24,04 21,33 18,72 13,55 11,74 9,70 10,27

Рік 2009 2010 2011 2012 2013

% ВВП 22,73 25,48 22,93 21,92 21,12

Дані взяті з джерел [2; 3]
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Загальновідомо, що майже всі економічні явища 
пов’язані між собою. Накопичення державного боргу 
України не може не впливати на макроекономічні 
показники, зокрема, на валовий внутрішній про-
дукт. На наш погляд, застосування інституту дер-
жавного кредиту може бути використано набагато 
ефективніше, якщо будуть отримані характеристики 
взаємозв’язків між державним боргом та ВВП. Вста-
новлення таких зв’язків дасть змогу проаналізувати 
результат такого взаємовпливу одного економічного 
явища на інше та спрогнозувати їх подальші зміни. 

Серед багатьох методів моделювання доцільно, 
на нашу думку, обрати кореляційно-регресійний 
метод на основі факторного взаємозв’язку результа-
тивних ознак, оскільки використання цього методу 
дасть можливість підвищити точність розрахунків 
при вирішенні задач управління державним боргом 
як стратегічного, так і тактичного прогнозування. 
Для проведення кореляційного аналізу виділимо 
показник впливу та результуючий показник. Спо-
чатку оберемо показником впливу державний борг, 
а залежним показником – рівень ВВП. Для прове-
дення кореляційно-регресійного аналізу зазвичай 
застосовують графічний та кількісний методи. Гра-
фічний метод полягає у побудові поля кореляції. Для 
кількісного методу розраховують коефіцієнт кореля-
ції та рівняння регресії. На основі отриманих резуль-
татів роблять висновки про тісноту залежності між 
показниками. 

На основі зібраних статистичних даних будуємо 
поле кореляції, що дає змогу графічно оцінити тіс-
ноту зв’язку між показниками. Для проведення коре-
ляційно-регресійного аналізу використовуватимемо 
показник зовнішнього та гарантованого державного 
боргу, як запозичення, що можуть відображати у 
зв’язку із ВВП їх вплив на розвиток національної 
економіки, як відособлений капітал, що не має попе-
реднього впливу на економічну ситуацію в середині 
самої держави. 
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Зовнішній державний та гарантований борг  млрд дол. 
 

Загальна тенденція 

Рис. 3. Графік тенденції боргу та ВВП

За напрямком емпіричної лінії регресії вста-
новлюємо характер зв’язку. Як бачимо, емпірична 
лінія спрямована праворуч і вверх – це означає, 
що залежність між показникам пряма. За формою 
емпіричної лінії визначається форма взаємозв’язку. 
В даному випадку можна зробити висновок про 
те, що форма взаємозв’язку є прямолінійною. На 
основі проведення розрахунку коефіцієнта кореля-
ції та рівняння регресії було отримано наступні зна-
чення: r (коефіцієнт кореляції) = 0,7949. На основі 
отриманого значення можна проаналізувати харак-
тер зв’язку та його тісноту, використовуючи шкалу 
Чеддока [1, c. 127], як відомо, оскільки r (0,7949)≥0, 
то зв’язок позитивний (прямий), тобто із збільшен-
ням (зменшенням) фактора впливу, відповідно, 
збільшується (зменшується) залежний показник. 
Відповідно до даної шкали, зв’язок між держав-
ним боргом та ВВП України є стійким та високим. 
Оскільки взаємозв’язок між показниками прямолі-
нійний, то рівнянням регресії буде пряма. Прові-
вши відповідні розрахунки, було отримано наступне 
рівняння регресії: y = 3,634x + 30,52, де х – зовніш-
ній державний та гарантований борг (млрд. дол.),  
y – ВВП (млрд. дол.) 

Для того щоб визначити, чи можна застосову-
вати дане рівняння на практиці, оцінюємо адекват-
ність отриманого рівняння за допомогою коефіцієнта 
детермінації: 

�
  𝑦𝑦 =  −3,173𝑥𝑥 +  74,10, якщо  ХЄ[0,4 ;  12,15) млрд. дол 
𝑦𝑦 =  14,96𝑥𝑥 −  89,72, якщо ХЄ[12,15 ; 26,65) млрд. дол
𝑦𝑦 =  4,967𝑥𝑥 −  19,81, якщо ХЄ[26,65 ; 40,00] млрд.дол
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02 100∗= rR  

 
Y = 0,716757 + 0,167819Х1 − 0,054844Х2 

 (1).
Отримуємо значення: R=63,2%, так як 

R>50% – рівняння адекватне – може застосовува-
тися на практиці, отриманий показник детерміна-
ції підтверджує адекватність рівняння і свідчить 
про те, що фактор впливу х (зовнішній державний 
та гарантований борг) в 63,2% випадків призводить 
до зміни залежного показника (валового внутріш-
нього продукту). Проте дану модель можна вва-
жати адекватною лише з певними припущеннями, 
так як вона не враховує циклічність зміни харак-
теру зв’язку між факторами та досить наближено 
описує реальну ситуацію. Покращити отриманий 
результат можна, скориставшись методом апрок-
симації, розподіливши криву взаємозв’язку ВВП 
і державного боргу на ламані ділянки. Отримані 
ділянки визначатимуть тісноту взаємозв’язку між 
показниками на певному відрізку кривої, в якому 
особливо чітко простежується частинна тенденція. 
Визначимо основні ділянки загальної тенденції, на 
яких простежується чітка частинна тенденція. Для 
наочності виконаємо графічну побудову та прове-
демо відповідні розрахунки, результати яких наве-
демо нижче. 
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Рис. 4. Апроксимація графіка загальної тенденції 

Застосуємо процедуру кореляційно-регресійного 
аналізу послідовно для кожної з ділянок:

 
Рис. 2. Динаміка державного  

та гарантованого боргу
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Рис. 5. Ламана № 1 загальної тенденції 

Як бачимо, на першій ділянці характер зв’язку 
між факторами тісний та обернений, при чому тіс-
нота взаємозв’язку в даному випадку вища, ніж в 
загальній тенденції динаміки показників. Варто 
зазначити, що на даному відрізку загальної тенден-
ції накопичення державного боргу має кризовий 
характер. Кризовий період цього відрізку часу пояс-
нюється важкими трансформаційними процесами в 
економіці України, частковою втратою економічних 
зв’язків із колишніми республіками Радянського 
Союзу та повільним переходом від планової до рин-
кової економіки. 

 

Рис. 6. Ламана № 2 загальної тенденції

Наступна ділянка – одна із зростаючих частин 
загальної тенденції. Характер зв’язку прямий, тіс-
нота зв’язку висока. Даний відрізок характеризує 
перевищення приросту ВВП над приростом дер-
жавного та гарантованого зовнішнього боргу. У цей 
період часу в економіці України відбулось пожвав-
лення економічної кон’юнктури, зокрема: збіль-
шення іноземних інвестицій, зростання золотова-
лютних резервів та стабілізація курсу національної 
валюти.

 

Рис. 7. Ламана № 3 загальної тенденції

 Даний відрізок починається із значного роз-
риву тренду в 2009 р., коли відбулися спад ВВП 
на 63 млрд. дол. та збільшення державного та 
гарантованого боргу на 8 млрд. дол. Це поясню-
ється негативним впливом всесвітньої фінансово-

економічної кризи на економіку України. Остання 
ділянка основної тенденції також має прямий 
характер зв’язку, тіснота зв’язку – висока. Проте 
слід зазначити, що на даному відрізку приріст ВВП 
склав 51%, а приріст державного та гарантованого 
боргу – 40%. 

Таким чином, від одного лінійного рівняння пере-
ходимо до системи лінійних рівнянь, які утворять 
регресійну модель. 

�
  𝑦𝑦 =  −3,173𝑥𝑥 +  74,10, якщо  ХЄ[0,4 ;  12,15) млрд. дол 
𝑦𝑦 =  14,96𝑥𝑥 −  89,72, якщо ХЄ[12,15 ; 26,65) млрд. дол
𝑦𝑦 =  4,967𝑥𝑥 −  19,81, якщо ХЄ[26,65 ; 40,00] млрд.дол

 

 

0
02 100∗= rR  

 
Y = 0,716757 + 0,167819Х1 − 0,054844Х2 

Перше рівняння моделі описує обернений зв’язок 
зовнішнього державного та гарантованого боргу та 
ВВП.

Друге рівняння описує прямий зв’язок між фак-
торами. Даний період характеризується тим, що при-
ріст ВВП перевищує приріст державного та гаранто-
ваного зовнішнього боргу. 

Третє рівняння також описує прямий зв’язок 
зовнішнього державного боргу та ВВП. Варто зазна-
чити, що на останній апроксимованій ділянці тіснота 
зв’язку між факторами найвища з-поміж усіх.

Побудова багатофакторної кореляційної моделі 
передбачає врахування інших факторів, які мають 
певний вплив на залежний показник. На наш погляд, 
доцільно, враховуючи природу та склад зовнішнього 
державного боргу, розглянути в якості другого фак-
тору поряд з ВВП показники сальдо зовнішньої 
торгівлі. Позначивши через Y зовнішній держав-
ний борг, через Х

1
 показники ВВП, через Х

2
 показ-

ники сальдо зовнішньої торгівлі за певний проміжок 
часу, можна отримати багатофакторну кореляційно-
регресійну модель. Отримана модель має наступний 
вигляд:

�
  𝑦𝑦 =  −3,173𝑥𝑥 +  74,10, якщо  ХЄ[0,4 ;  12,15) млрд. дол 
𝑦𝑦 =  14,96𝑥𝑥 −  89,72, якщо ХЄ[12,15 ; 26,65) млрд. дол
𝑦𝑦 =  4,967𝑥𝑥 −  19,81, якщо ХЄ[26,65 ; 40,00] млрд.дол
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Y = 0,716757 + 0,167819Х1 − 0,054844Х2 .

Але аналіз адекватності отриманої моделі дозволяє 
зробити висновок, що вона не є адекватною, тому що: 

- по-перше, в описаній моделі впливаючий фактор 
Х

2
 (сальдо зовнішньої торгівлі) не є статистично зна-

чущим (P-value); 
- по-друге, існує високий взаємозв’язок між впли-

ваючими показниками Х
1
 та Х

2
 . Коефіцієнт кореля-

ції між ними становить 0,93, що є недопустимим у 
багатофакторному аналізі.

Тому надалі при побудові моделі багатофактор-
ної залежності між показниками зовнішнього дер-
жавного боргу та впливаючими факторами сальдо 
зовнішньої торгівлі використовуватись не буде. 
В подальших дослідженнях будуть використовува-
тись інші фактори. 

Розглянемо загальну динаміку державного боргу 
за весь досліджуваний період: 

 

*Закодоване значення: 1992 -1; 1993-2; … 2014-23

Рис. 8. Тренд державного  
та гарантованого зовнішнього боргу
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Характер побудованого поля кореляції та розра-
хований коефіцієнт кореляції дає змогу стверджу-
вати, що тенденція державного та гарантованого 
зовнішнього боргу має лінійний характер та на 80% 
залежить від сформованого тренду. 

Аналогічно дослідимо динаміку ВВП. 

 

Рис. 9. Тренд ВВП

Як бачимо, тренд ВВП має слабший зв’язок із 
часовим фактором ніж державний та гарантований 
зовнішній борг. Порівнявши показники детермі-
нації в кожному з трендів, шляхом ймовірнісного 
співставлення, було отримано 52% ймовірність спів-
падіння показників тренду державного та гарантова-
ного боргу і ВВП. 

Враховуючи особливості політичної, соціально-
економічної ситуації в країні з початку 2014 р., 
доцільно більш детально проаналізувати показники, 
динаміку та структуру державного боргу за остан-
ній рік. Розглянемо тенденцію державного боргу 
України за 2014 р., з січня по вересень. 

 
Рис. 10. Тренд державного  

та гарантованого боргу у 2014 р.

Варто зазначити, що чітко окресленої тенден-
ції за 2014 р. немає, проте треба врахувати те, що з 
січня по квітень державний та гарантований зовніш-
ній борг зменшився на 498 млн. 161 тис. дол. Але 
за травень він збільшується на 4 млрд. 571 млн. 
203 тис. дол. Аналогічно попередньому періоду про-
тягом трьох місяців, з червня по серпень, борг змен-
шується на 1млрд. 140 млн. 539 тис. дол. І знову 
відбувається різке збільшення – з 40 млрд. 2 млн. 
527 тис. у серпні до 41 млрд. 739 млн. 827 тис. дол. 
у вересні. Великі розриви у травні та вересні біль-
шою мірою викликані отриманням кредитів від між-
народних фінансових установ, зокрема МВФ. 

Аналогічний тренд для зовнішнього державного 
і гарантованого боргу в національній валюті матиме 
наступний вигляд (рис. 11). 

Як бачимо, протягом дев’яти місяців сформувався 
чіткий зростаючий тренд державного та гарантова-
ного зовнішнього боргу. Велика різниця між вира-
женням боргу в доларах США та гривнях випливає 

із високого рівня девальвації гривні протягом усього 
досліджуваного періоду 2014 р., що несе загрозу 
зростання боргового навантаження без відповідних 
запозичень. 

Висновки з даного дослідження. На основі прове-
дених досліджень динаміки та структури державного 
та гарантованого боргу України за 1992–2014 рр. 
отримано наступні результати: 

• протягом усього досліджуваного періоду дер-
жавний борг України зростав, за винятком декількох 
окремих періодів; 

• державні запозичення України мають систем-
ний, постійний характер, активізація інституту дер-
жавного кредиту для України особливо актуальна 
у періоди економічних криз, що наразі актуально і 
сьогодні; 

• у структурі державного та гарантованого боргу 
помітна позитивна тенденція щодо зниження валової 
частки зовнішніх державних та гарантованих запо-
зичень, що зменшує загрозу залежності національної 
економіки від інших країн; 

• показник, що відображає залежність націо-
нальної економіки від державних запозичень – від-
ношення зовнішнього державного боргу до ВВП, – не 
перевищував граничних норм, досягши найбільшого 
значення у 1999 р. – 39% .

У ході проведеного кореляційно-регресійного ана-
лізу взаємозв’язку між валовим внутрішнім продук-
том та зовнішнім державним і гарантованим боргом, 
на основі загальної тенденції було встановлено, що 
державний та гарантований зовнішній борг України 
тісно пов’язаний із ВВП. Отриманий загальний кое-
фіцієнт кореляції дає змогу стверджувати, що зміна 
ВВП України на 63,2% залежить від зміни зовніш-
нього та гарантованого боргу. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу 
по ділянкам основної тенденції дозволило покра-
щити отримані результати, враховуючи циклічність 
зміни боргу та ВВП. Було виділено три частинні 
тенденції, які мали різний характер спрямованості. 
Перша частинна тенденція встановлювала оберне-
ний зв’язок державного та гарантованого зовніш-
нього боргу та ВВП. Друга і третя – прямий зв’язок. 
Найбільш тісним зв’язок виявився для третьої час-
тинної тенденції. 

Проведення множинного кореляційно-регресій-
ного аналізу із залученням іншого фактора – показ-
ників сальдо зовнішньої торгівлі – позитивного 
результату не дало. Отримана модель не може вико-
ристовуватись на практиці, так як показники сальдо 
зовнішньої торгівлі виявився малозначущими для 
результуючого показника – державного та гаранто-
ваного зовнішнього боргу. 

Побудований загальний тренд державного та 
гарантованого боргу із використанням закодова-

 

Рис. 11. Тренд державного  
та гарантованого боргу у 2014 р. 
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них значень років говорить про прямолінійний 
характер зростання боргу в часі. Використовуючи 
отримане рівняння регресії, можна робити прогноз 
державного та гарантованого зовнішнього боргу із 
точністю до 80%.

Побудова тренду державного та гарантованого 
боргу в 2014 р. (січень –вересень) в національній 
валюті та доларах США дала змогу оцінити відпо-
відність характерів спрямованості тенденцій. Побу-
дований тренд у іноземній валюті говорить про 
періоди незначного зменшення боргу в двох періо-
дах (лютий – квітень; червень – липень) та з різким 
збільшенням, яке значно перевищує зменшення в 
зазначених періодах, у травні та вересні. Побудова 
тренду в національній валюті має чіткий зростаючий 
характер та високий коефіцієнт кореляції із періо-
дами часу. Невідповідність тенденцій одних і тих же 
показників в різних валютах можна пояснити висо-
ким рівнем девальвації гривні відносно долара США 
і, відповідно, зростання державного та гарантованого 
боргу в національній валюті. 

Проблема існування державного боргу не повинна 
зводитися до однозначної цілі – ліквідації заборго-

ваності. Її майже неможливо досягти, і доцільність 
цієї мети під великим питанням. У постіндустріаль-
ний період кредит відіграє велику роль в економіч-
ному розвитку країн, хоча і несе великі загрози при 
певних умовах. Одночасно із цим виникає головний 
борговий парадокс у глобальному масштабі: всі най-
розвинутіші держави являються найбільшими борж-
никами у світі. Цей список очолюють такі провідні 
держави, як США, Німеччина та Японія. Тому наба-
гато доцільнішим є вирішення питання ефективного 
використання запозичених коштів, ніж намагання 
звести їх до мінімуму чи відмовитися від них.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ГІРНИЧОДОБУВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті визначено проблемні аспекти застосування організаційно-економічного підходу до оптимізації виробничого процесу 
на гірничодобувних підприємствах України. Досліджено теоретичні та методичні засади оцінювання ефективності реалізації гір-
ничодобувних проектів на основі організаційно-економічного моделювання. Представлено результати моделювання на прикладі 
виробничого процесу підземного видобутку руд.

Ключові слова: організаційно-економічне моделювання, оцінка ефективності, проектування підземної розробки, показник 
NPV, гірничодобувне підприємство.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

В статье определены проблемные аспекты применения организационно-экономического подхода к оптимизации произ-
водственного процесса на горнодобывающих предприятиях Украины. Исследованы теоретические и методические принципы 
оценивания эффективности реализации проектов на основе организационно-экономического моделирования. Представлены 
результаты моделирования на примере процесса подземной добычи руд.

Ключевые слова: организационно-экономическое моделирование, оценка эффективности, проектирование подземной 
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Maksimova I.I. ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC MODELING AS A METHOD OF PRODUCTION OPTIMIZATION ON THE 
MINING ENTERPRISE

The problem aspects of application of the organizationally-economic modeling are offered due to optimization of productive process 
on the mining enterprises of Ukraine. Theoretical and methodical principles of efficiency evaluation of projects realization are investigated 
on the basis of organizationally-economic modeling. The results of modeling of underground mining process are given.

Keywords: organizationally-economic modeling, efficiency estimation, planning of underground mining, index of NPV, mining 
enterprise.

Постановка проблеми. В сучасних динамічних та 
складних умовах функціонування економіки Укра-
їни великі промислові підприємства особливо гостро 
відчувають необхідність в підвищенні економічних 
результатів своєї діяльності, підтриманні сталих 
виробничих потужностей, оптимізації виробництва. 

Організація виробничого процесу виступає ключо-
вим завданням, адже її ефективність безпосередньо 
впливає на собівартість продукції, продуктивність та 
злагодженість роботи всього підприємства. Питання 
ефективної організації виробництва є особливо акту-
альними для підприємств гірничо-металургійної 
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галузі України, які формують 58% експорту галузі 
та близько 6% валового національного продукту [1]. 
Підземним способом в Україні добуваються корисні 
копалини, які формують сировину базу ресурсів 
стратегічного значення, а саме: залізні руди, мар-
ганцева руда, уранова руда, намічається видобуток 
золота та бокситів.

Економічні перспективи розширення масштабів 
використання підземного способу розробки корис-
них копалин на Україні є значними. На даний час 
у надрах України розвідані біля 8000 родовищ 90 
видів корисних копалин, які мають промислове зна-
чення. Більше половини з них, в силу складних умов 
залягання, можуть розроблятись тільки підземним 
способом. Україна входить в четвірку країн світу з 
найбільшими запасами цих мінеральних ресурсів і 
з найбільш потужним підземними гірничодобувним 
комплексом для їх видобутку. Необхідно зазначити, 
що підземний спосіб розробки наряду із наданням 
можливості виймання корисних копалин у дуже 
складних геологічних та геотехнічних умовах є 
достатньо складним і ресурсоємним. Відтак, такі під-
приємства особливо зацікавлені в ефективній органі-
зації виробництва.

Зважаючи на це, організаційно-економічне моде-
лювання здатне виступити дієвим інструментом при 
оптимізації підземної розробки, визначенні вартіс-
них показників та оцінюванні економічної ефектив-
ності гірничодобувних проектів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дженнями у сфері організаційно-економічного моде-
лювання складних систем займались вітчизняні та 
закордонні вчені, серед яких слід відмітити роботи 
О.І. Орлова, Т.М. Бобровської, В.А. Северілова, 
С.О. Попова, О.Д. Шматко, С. Янга, Р.С. Каплана, 
Д. Нортона та ін. [2–7]. Зазначені автори розглянули 
теоретичні засади й принципи організаційно-еконо-
мічного моделювання в управлінні складними сис-
темами, однак питання моделювання виробничих 
процесів на основі організаційно-економічного під-
ходу залишись недостатньо висвітленими. Одним з 
питань є визначення впливу організаційних особли-
востей реалізації кожного варіанта систем розробки 
на економічні результати її реалізації. Технологічні і 
технічні відмінності систем розробки у першу чергу 
впливають на особливості організації їх практичної 
реалізації, а від організації залежить ефективність 
витрат всіх видів ресурсів, рівень використання 
можливостей технології і техніки, робітників, що 
в цілому визначальним образом впливає на еконо-
мічні результаті виймання запасу добувного блока. І 
цей фактор у існуючих методиках не враховується. 
Стосовно оптимізації гірничодобувного виробництва, 
слід відмітити роботу С.О. Попова, який представив 
прикладну систему предметно-орієнтованих засо-
бів організаційно-економічного моделювання. Однак 
ці засоби більш стосуються технологічної сторони 
виробничого процесу, не враховуючи особливостей 
визначення економічних показників, що є важливим 
при обґрунтуванні доцільності реалізації будь-якого 
проекту на виробництві.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження методології оцінювання 
ефективності реалізації гірничодобувних проектів 
на основі організаційно-економічного моделювання, 
застосування інструментарію організаційно-еко-
номічного моделювання при визначенні вартісних 
показників підземної розробки та з метою ураху-
вання організаційного фактора при виборі оптималь-
ного варіанта гірничодобувного проекту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Якість 
організації проектів гірничодобувного виробництва 
є одним з найважливіших факторів, що впливає на 
економічні показники роботи підприємства. Необ-
хідно так організувати розробку, щоб максимально 
використати технологічний і технічний потен-
ціал підприємства, оптимізувати витрати ресурсів, 
коштів і часу на здійснення розробки. Тобто обирати 
систему розробки тільки за критеріями мінімізації 
виробничих витрат недостатньо, адже ефективність 
гірничодобувного виробництва також залежить і від 
організаційного фактору, узгодженості у просторі і 
часі виробничих процесів, гірничотехнічних умов, 
які впливають на обсяги витрат основних ресурсів, 
терміни реалізації проекту тощо [9, с. 35]. Моделю-
вання дозволяє урахувати ці та інші фактори при 
дослідженні та оптимізації виробництва.

Згідно визначення С.О. Попова, «організаційно-
економічне моделювання – це різновид економіч-
ного моделювання виробничих процесів, при якому 
економічні характеристики процесу і його продук-
ції визначаються на основі відтворення організа-
ційної структури процесу, технічних і економічних 
умов його здійснення» [4, с. 257]. Зауважимо, що 
організаційно-економічне моделювання дозволяє 
вирішувати дуже складні організаційно-економічні 
завдання виробництва за економічними критеріями 
його ефективності [2, с. 18; 3, с. 142; 6, p. 25].

Зважаючи на те, що на підприємстві видобуток 
руд є складною виробничо-технологічною системою, 
її організаційно-економічне моделювання набуває рис 
системності, тобто його об’єктом є виробничий про-
цес, як система технологічних елементів, які мають 
свої економічні характеристики і пов’язані із зовніш-
німи економічними умовами здійснення виробничого 
процесу [4, с. 256]. Тобто врахування організаційного 
фактору при моделюванні дозволяє визначити еко-
номічні показники більш об’єктивно, розрахувати 
витрати на виконання окремих технологічних опера-
цій залежно від місця і часу їх виконання.

Організаційний фактор, який слід враховувати 
при моделюванні гірничодобувного виробництва, 
полягає у наступному. Технологія підземної роз-
робки корисних копалин регламентує необхідність 
створення у визначеній послідовності та відпрацю-
вання запасів окремих виймальних ділянок родо-
вищ. При цьому кожна така ділянка характеризу-
ється специфічними умовами залягання покладів, 
фізико-механічними властивостями та геофізичними 
умовами, у яких залягають ці запаси. Принципово 
виймання руди з таких ділянок може здійснюва-
тись декількома системами розробки різних класів 
і декількома варіантами технологічних схем цих 
систем (до шести технічно прийнятних варіантів). 
Кожний з таких варіантів відрізняється від інших 
за обсягами гірничих робіт, які необхідно виконати 
для виймання руди, обсягами витрат матеріаль-
них, трудових, енергетичних і фінансових ресурсів 
та результатами відробки запасів за обсягами втрат 
руди балансового запасу та якості видобутої рудної 
маси. При цьому і економічні результати, і ефектив-
ність розробки також будуть різними.

У такій ситуації при підготовці проектів від-
робки запасів виймальних ділянок виникає проблема 
вибору та обґрунтування ефективності оптимального 
варіанта проекту підземної розробки, який забез-
печить у конкретних умовах найвищу економічну 
ефективність. 

У практиці економічного аналізу при розробці 
різноманітних проектів, для оцінки економічної 
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ефективності організації їх реалізації широке засто-
сування знайшов показник NPV [9, с. 54], який відо-
бражає вартість реалізації проекту з урахуванням 
поточних платежів та фінансових надходжень за 
визначений строк життєвого циклу проекту, приве-
дених на момент його оцінювання, на стадії розробки 
плану проекту. Особливість цього показника полягає 
в тому, що він ураховує змінні економічні характе-
ристики проекту на різних періодах реалізації про-
екту, характеристики якого залежать від організації 
всього процесу реалізації проекту.

Визначення величини цього показника для гір-
ничо-технологічних проектів можна здійснити за 
таким виразом

( )∑
= +

=
N

i

ii

r
B-HNPV

1 1 i ,                   (1)

де Ні – обсяг фінансових надходжень на конкрет-
ний і–й період реалізації проекту; Ві – обсяг фінан-
сових витрат на реалізацію проекту на період і; 
N – кількість планових періодів інвестування у жит-
тєвому циклі проекту; r – ставка дисконтування у 
і-тому періоді (у даному разі це може бути величина 
рентабельності фінансових витрат у дол. од.).

Необхідно зазначити, що при здійсненні розра-
хунків NPV показника для гірничо-технологічних 
проектів за формулою (1) виникає проблема, яка 
полягає у тому, як саме необхідно визначити вели-
чини Ні та Ві.

Особливість визначення цих величин при реалі-
зації таких проектів пов’язана із тим, що процес їх 
реалізації завжди супроводжується витратами ресур-
сів (включаючи і фінансові) та одночасним отриман-
ням видобутої рудної маси. Ця рудна маса зразу ж 
реалізується споживачеві після визначеної первин-
ної підготовки на дробильно-сортувальній фабриці. 
Таким чином, формується грошовий потік як різ-
ниця між фінансовими витратами Ві у конкретний 
період і фінансовими надходженнями від реалізації 
руди Ні за цей же період.

Однак описаний процес є вкрай неритмічним. 
Пояснюється це такими причинами. Весь процес реа-

лізації гірничо-технологічного проекту поділяється 
на декілька етапів. Ці етапи мають неоднакову три-
валість, у їх термін витрачаються різні обсяги фінан-
сових коштів, і вони характеризуються різними обся-
гами видобутку рудної маси, а можуть бути періоди, 
коли рудна маса зовсім не видобувається.

Таким чином, величини Ні та Ві мають значні 
коливання значень, що, відповідно, впливає на зна-
чення параметра NPV. Той варіант проекту, який 
реалізує визначений варіант системи розробки і варі-
ант її технологічної схеми і яка забезпечить найвище 
значення показника NPV – і буде оптимальним про-
ектом у межах всіх розглянутих варіантів.

Для того щоб встановити величин Ні та Ві най-
більш доцільно застосувати метод організаційно-еко-
номічного моделювання процесу реалізації проекту. 
Організаційно-економічна модель виробничого про-
цесу – це об’єкт-аналог (фізичний, математичний, 
інформаційний) процесу функціонування органі-
заційно-економічної системи, який відтворює такі 
його характеристики: склад технологічних елементів 
(робіт, операцій); технічні параметри процесу, які 
визначають його тривалість і впливають на еконо-
мічні характеристики; загальну тривалість процесу; 
технологічні і економічні зв’язки між елементами 
процесу; економічні характеристики цих елементів; 
економічні характеристики етапів процесу за часом 
їх виконання; послідовність формування економіч-
них результатів процесу у часі; значення кінцевих 
економічних результатів процесу.

На основі такої моделі можна визначити вели-
чину грошових потоків, які формуються за вище 
описаною специфікою. Метод визначення величини 
таких потоків можна пояснити на прикладі сітьової 
організаційної моделі процесу з її розгорткою у часі 
(рис. 1), яка представляє основний елемент організа-
ційно-економічної моделі.

На цьому рисунку у вигляді послідовності подій 
1…7 відображено послідовність у часі Т виконання 
технологічних процесів при відпрацюванні запасу 
добувного блоку. Виконання кожного процесу за 
визначений проміжок часу t

1
…t

6 
призводить до 
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Рис. 1. Результати організаційно-економічного моделювання 
проекту підземної розробки
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виймання визначеної часки руди балансового запасу 
блока, що відображається значенням параметра Др – 
обсяг видобутої рудної маси за період виконання 
кожного процесу. Тільки процес розбурювання осно-
вного масиву руди t

5
 не супроводжується видобутком 

рудної маси.
Як видно з номограми (рис. 1), виконання гірни-

чих робіт кожного процесу потребує вкладення від-
повідних обсягів фінансових коштів Ві у визначений 
період часу ti, що призводить до розподілу фінансо-
вих коштів у часі відповідно до характеру гірничих 
робіт за кожним етапом і їх необхідним обсягом.

Реалізація видобутої руди призводить до отри-
мання визначеного обсягу виручки, який формує 
потік фінансових надходжень на Ні. Різниця між 
цією виручкою за кожним етапом і величиною 
фінансових витрат на цьому етапі формує грошовий 
потік, який наведений на діаграмі у вигляді графіч-
ного представлення різниці (Н-В). Як видно з цього 
представлення, кожен етап призводить до отримання 
визначеного прибутку, і тільки етап розбурювання 
основного масиву руди t

5 
характеризується лише 

витратами у вигляді вкладання фінансових коштів у 
цей процес, але без безпосереднього отримання руди 
у його термін. На цьому етапі грошовий потік ста-
новиться від’ємним. Однак після підривання масиву 
руди і початку процесу випуску руди з очисного про-
стру і її доставки отримується прибуток, який ком-
пенсує витрати на розбурювання масиву.

Таким чином, діаграма, наведена на рисунку 1, 
побудована за результатами організаційно-економіч-
ного моделювання процесу реалізації проекту добув-
ного блоку і представляє інструмент наглядного 
відображення порядку формування значення NPV-
показника у часі за організаційною структурою про-
цесу відробки запасу добувного блоку.

Висновки з даного дослідження. Організаційно-
економічне моделювання є дієвим інструментом для 
вирішення задачі оцінювання економічної ефектив-

ності реалізації гірничо-тфехнологічних проектів. 
Таке моделювання дозволяє точно відтворити процес 
формування основного показника ефективності під-
земної розробки руд і визначити його результуючу 
величну. Основним напрямом подальших досліджень 
і розробок у напрямі застосування організаційно-
економічного моделювання для оцінки ефективності 
гірничо-технологічних проектів має бути розробка 
інструментальних автоматизованих інформаційних 
засобів для здійснення такого моделювання при під-
готовці гірничо-технологічних проектів безпосеред-
ньо на рудних шахтах.
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