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Постановка проблеми. В умовах активізації соці-
ально-економічної та політичної залежності країн 
інноваційний розвиток стає основою загального про-
гресу. Для сучасного стану економіки України осо-
бливістю стає демонтаж державного сектора та заміна 
його нерозвиненим приватним, що значно усклад-
нюють процес становлення інноваційної економіки. 
Наслідком цього процесу стало зменшення кількості 
інноваційно-інвестиційно активних підприємств, 
гальмування розвитку високотехнологічних галузей 
промисловості та, як наслідок, зниження конкурен-
тоспроможності економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями сутності теорії інновацій займалися сучасні 
вітчизняні економісти, зокрема З. Адаманова, 
О. Алимов, О. Амоша, Ю. Бажал, В. Базилевич, 
А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, П. Єщенко, 
М. Йохна, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, А. Кінах, 
В. Ковальчук, П. Мазурок, Б. Маліцький, В. Ман-
дибура, А. Маслов, A. Мельник, В. Новицький, 
А. Чухно та інші вчені-економісти. Вагомий внесок 
у дослідження питань інновацій зробили зарубіжні 
вчені-теоретики П. Друкер, Н. Калдор, Г. Менш, 
В. Мітчерліх, Й. Шумпетер та ін.

Мета дослідження – аналіз зародження та розви-
тку теоретичних основ інновацій в економічній тео-
рії. Відомо, що фундаментальні дослідження іннова-
цій як економічної категорії розпочалися тільки на 
початку ХХ століття. Ці теорії стали на зміну питан-
ням науково-технічного прогресу, які були актуаль-
ними донині.

Виклад основного матеріалу. Засновником тео-
рії інновацій є Й. Шумпетер, який у своїй нау-
ковій роботі під назвою «Теорія економічного 
розвитку» (1911 р.) побудував цілісну теорію інно-
ваційного розвитку, де категорії «інновації» як необ-
хідної виробничої функції, було приділене особисте 

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

місце. Й. Шумпетер виділяє деякі складові інно-
вації [13, с. 12]: запровадження нової продукції, 
товару, послуги, нових видів або невідомих для спо-
живача; застосування нової технології виробництва, 
запровадження для певної галузі невідомого методу 
(способу) виробництва; використання нових матеріа-
лів, видів сировини, а також її джерел; відкриття та 
освоєння нового ринку споживання продукції; зміна 
монополії конкурентів або монополізація ринку за 
рахунок виробництва власної, невідомої раніше про-
дукції; упровадження нової організації виробничого, 
управлінського процесу, організаційної структури 
або їх удосконалення.

Послідовник інноваційної теорії Й. Шумпетера 
економіст М. Кондратьєв вважав, що довгі хвилі 
виникають не від економічного розвитку, а від все-
бічного застосування винаходів та розробок у про-
мисловості, які відбуваються протягом двох десяти-
літь перед хвилею довгого циклу. Спад виробництва 
можна долати інноваційним оновленням капіталу 
шляхом нововведення.

Таким чином, основною закономірністю вели-
ких циклів М. Кондратьєв вважав науково-технічні 
винаходи, відкриття, зміни технологічного укладу, 
які впливають на соціально-економічне життя сус-
пільства, утворення нових ринків, нових країн тощо. 
Учений у роботі «Великі цикли кон'юнктури та тео-
рія передбачення» розробив теорію «інноваційних» 
пакетів і довів, що нововведення розподіляються в 
часі нерівномірно і з’являються групами та заснував 
поняття «технічна революція як тяглова сила» циклу.

Відомий американський економіст українського 
походження, лауреат Нобелівської премії 1971 р. з 
економіки «за емпірично обґрунтоване тлумачення 
економічного зростання, яке призвело до нового, 
глибшого розуміння економічної і соціальної струк-
тури і процесу розвитку в цілому» С. Кузнець, роз-
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виваючи ідеї класиків , нові підходи до теорії іннова-
цій розробив та зосередився на дослідженні проблем 
взаємозв’язку інновацій з економічним зростан-
ням [4, с. 15]. Під час аналізу він вводить поняття 
епохальних нововведень, які є основним чинником 
переходу однієї історичної епохи до іншої і від яких 
залежить прискорення темпів економічного зрос-
тання в індустріальну епоху від епохального ново-
введення (нове джерело зростання – прискорений 
розвиток науки). На його думку, економічне зрос-
тання – це довгострокове збільшення здатності гос-
подарства забезпечувати усе більш різноманітні 
потреби населення за допомогою все більш ефек-
тивних технологій і відповідних їм інституціональ-
них та ідеологічних змін. Серед головних ознак він 
акцентую увагу на таких, як [4, с. 20]:

- постійне зростання національного продукту 
і, отже, здатності господарства задовольняти все 
ширше коло потреб людей, що є свідченням зрілості 
економіки;

- технічний прогрес, що є основою зростання, 
його необхідною умовою;

- для реалізації закладеного у новій технології 
потенціалу зростання необхідні інституціональні, 
поведінкові й ідеологічні зміни.

Виходячи з цієї теорії, епохальні нововведення й 
інновації є основою прогресу в розвитку людських 
знань та основою переходу суспільства й економіки 
на вищий щабель розвитку.

Представники неокласичного напряму економіч-
ної теорії, зокрема В. Джевонс, А. Маршалл, А. Пігу, 
Л. Вальрас, вважали, що науково-технічний прогрес 
є заданим чинником у системі ринкової економіки 
та відзначали його важливість. Вони вбачали нау-
ково-технічний прогрес зовнішнім фактором впливу 
на економічну систему, а не внутрішньою причиною 
економічного зростання.

А. Маршалл як один із засновників неокласи-
цизму вважав, що людський капітал є важливим 
чинником ефективного управління економікою 
поряд із засобами виробництва та іншими видами 
капіталу. Взагалі, кінцевий результат використання 
капіталу підприємства залежить від використання та 
застосування знань, тобто інновацій.

Заслуговує на увагу теорія інноваційного розви-
тку Б. Твісса, який розглядав нововведення як про-
цес, у якому винахід або наукова ідея здобувають 
економічний зміст, творчий характер інноваційної 
діяльності. Виокремлено низку факторів, що визна-
чають, на думку Твісса, ефективність нововведень: 
ринкова орієнтація, відповідність цілям корпорації, 
методи оцінки, ефективне управління

проектом, творчість, інноваційна обстановка і 
наявність «захисника проекту», методи оцінки ефек-
тивності інноваційних проектів [9, с. 22].

Неможливо не приділити увагу поглядам україн-
ського економіста М.І. Туган-Барановського, наукові 
теорії якого були визнані за кордоном та стали осно-
вою для проведення ефективної економічної полі-
тики, у своїх працях намагався розкрити майже усі 
напрямки економіки як науки. У роботі , яка була 
надрукована у 1894 році, «Промислові кризи в сучас-
ній Англії, їхні причини і вплив на народне життя» 
він дійшов висновку, що причиною економічних 
криз є особливості відтворення основного капіталу. 
Ця праця стала початком для зародження інновацій-
ної теорії, тому що у подальшому вчені теоретики 
постали перед необхідністю з’ясування, у які види 
основного капіталу необхідно інвестувати грошовий 
капітал для майбутнього ефективного розвитку.

Автор праці «Наука в історії суспільства» англій-
ський вчений Дж. Бернал дійшов висновку, що 
«періоди розквіту науки звичайно збігаються з періо-
дами посилення економічної активності й технічного 
прогресу, як наслідок застосування інновацій», як 
висновок доповнення до теорії інновацій [7, с. 10].

Особливими ідеями поповнилася теорія іннова-
цій унаслідок глибокої кризи у світовій економіці в 
середині 1970-х і на початку 1980-х років, у цих умо-
вах виникла потреба у переосмисленні низки осно-
вних ідей розвитку економіки.

Шведський учений Т. Хагерстранд є автором тео-
рії дифузії інновацій, ідеї якого у другій половині 
ХХ століття були широко популярними по всьому 
світу. Основні тези його робіт можна сформулювати 
таким чином:

- територіальна дифузія інновацій має певні 
закони розповсюдження та може бути змодельована;

– швидкість дифузії залежить від трансляційної 
спроможності окремих міст, через які вона здійсню-
ється та від інтенсивності та ефективності контактів 
між людьми в них.

На думку О. Лапко, яка є представником вітчиз-
няної школи економічної теорії, у світі існує два під-
ходи щодо визначення поняття «інновація»:

- статичний, де інновація виступає як новий про-
дукт, нова технологія, новий метод. Тобто така інно-
вація є результатом інноваційної діяльності підпри-
ємства;

- динамічний, де інновація розглядається як про-
цес. Тобто процес впровадження нових виробів, нових 
технологій, нових методів управління розглядається 
в динаміці. Обидва ці підходи досить часто викорис-
товуються в економічній літературі. Так, статичний 
підхід використовується у визначенні поняття «інно-
вація» згідно з Керівництвом Фраскаті, поданим 
вище. Тут інновація – кінцевий результат інновацій-
ної діяльності [5].

Лауреат Нобелівської премії 1987 року, пред-
ставник неокласичного напряму «за фундаментальні 
дослідження в області теорії економічного зрос-
тання» Р. Солоу є автором макроекономічної моделі, 
яка відома в економічній теорії як «модель Солоу». 
Зазначена модель засновується на виробничій функ-
ції Коба-Дугласа. У цієї моделі Р. Солоу відносить 
технічний прогрес до фактору економічного зрос-
тання як працю та капітал. У своїй моделі Р. Солоу 
під технічним прогресом розуміє сукупність якісних 
змін праці та капіталу. Звідси випливає, що техніч-
ний прогрес є показником часу. У зв’язку з тим, 
що технічний прогрес має однаковий вплив на всі 
ресурси у виробничому процесі, то він є нейтраль-
ним. Модель Солоу має на меті зростання продук-
тивності праці, що є функцією від її капіталоозбро-
єності. Р. Солоу дійшов висновку, що в причинах 
приросту інвестицій необхідно вбачати лише 12% 
збільшення виходу продукції з розрахунку на одну 
людино-годину, а близько 87,5% – у технологічних 
зрушеннях.

Сучасний етап розвитку теорії інновацій почина-
ється з 60-х років ХХ століття у Німеччині, де в цей 
проводилися дослідження з вивчення нововведень. 
Г. Менш у своїй монографії «Технологічний пат: інно-
вації долають депресію» [13] досліджував питання 
теорії довгохвильових коливань в економіці, що були 
започатковані М. Кондратьєвим та Й. Шумпетером. 
Розвиваючи та доповнюючи ці теорії, автор робить 
уточнення класифікації інновацій та висуває «гіпо-
тези перервності», тобто «драматичне чергування пері-
одів, багатих нововведеннями, і нестачі їх». Г. Менш 
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у своїх роботах економічну кризу пояснює нестачею 
базових інновацій та застоєм науки. Держава, на 
його думку, повинна здійснювати проекти нововве-
дення для диверсифікації ризику та створити еконо-
мічні умови для розроблення, реалізації та поширення 
інновацій у сфері підприємництва, «Поширена думка, 
що технічний прогрес розвивається неперервно (гіпо-
теза неперервності) не відповідає дійсності, на проти-
вагу цьому гіпотеза дискретності пояснює драматичну 
суперечність між періодами насичення нововведень і їх 
недостатності. Динаміка потоків, припливи і відпливи 
базових нововведень визначають зміни в економіці, 
які відображаються в зміні періодів зростання і стаг-
нації» [13].

Е. Роджерс у своїй книзі «Дифузія іннова-
цій» (1962 р.) [7] уперше зробив спробу об’єднати 
наявні теорії дифузії інновацій, виділяючи такі 
чотири аспекти власної теорії дифузії інновацій: 
процесс ухвалення рішення використання інновації 
(Іnnovatіon Decіsіon Process); індивідуальна сприй-
нятливість до інновацій (Іndіvіdual іnnovatіveness); 
норма сприйняття (Rateof Adoptіon); властивості 
сприйняття (Perceіved Attrіbutes). Але процес ухва-
лення рішення використання інновації, на думку 
автора, виходить із наявності п’яти стадій: знання, 
переконання, рішення, апробація і підтвердження. 
Звідси потенційні споживачі інновації повинні знати 
все про інновацію, бути переконаними у її якості, 
готовими до її сприйняття, випробувати інновацію і 
підтвердити рішення сприйняти інновацію.

 Основним внеском Е. Роджерса в розробку до 
інноваційної теорії було також те, що автор поділяє 
реципієнти на категорії відповідно до індивідуаль-
ної сприйнятливості: новатори (схильні до ризику, 
мають значні фінансові ресурси, застосовують тех-
нічні знання); ранні реципієнти (соціальні лідери, 
обережніші за новаторів); рання більшість (розсуд-
ливі, йдуть за іншими при сприйнятті інновації); 
пізня більшість (скептики, приймають нововведення 
після прийняття його більшістю); пізні реципієнти 
(консерватори, приймають інновації коли вони 
загальноприйняті) [7, с. 35].

Одним із сучасних напрямів розробки соці-
ально-психологічній концепції теорії нововведень є 
напрям, пов’язаній із пріоритетом людських відно-
син в управлінні інноваційною діяльністю, представ-
никами якого варто вважати X. Барнета, Є. Вітте, 
Е. Денісона. Серед особливостей цієї теорії є дослі-
дження місця та ролі особистості, поведінки, моти-
вації, рівня освіти, аналізу соціально-психологічних 
і організаційно-соціологічних чинників. Тому осно-
вною тезою є виділення певної групи людей як осо-
бливих носіїв інновацій.

Праці X. Барнета, Є. Вітте, Е. Денісона присвя-
чені аналізу питання про можливість високих тем-
пів інновацій, що вирішує теорія стимуляторів еко-
номіста Є. Вітте. Об’єктом дослідження у цьому 
питанні є перешкоди, які виникають при впрова-
дженні нововведень. Для усунення цих перешкод, 
за даною теорією, необхідно організувати досконалу 
сумісну роботу «владних стимуляторів» Number or 
Percentag of Adopters Period of Rapid Growth Time 
(адміністрації) і «кваліфікованих стимуляторів» 
(фахівців) – тобто творчу групу, де фахівці створю-
ють новинки, а адміністрація – умови для їх упро-
вадження та усунення будь-яких перешкод [9, с. 7].

Серед сучасних концепцій інноваційного розвитку 
належить теорія інтелектуальної технології, автором 
якої є австрійський економіст, представник нової 
австрійської школи, лауреат Нобелівської премії з 

економіки 1974 року Ф. Хайєк. Дослідник у своїх 
працях порівнював ринок з «гігантською інформа-
ційною машиною», що містить велике «наявне, роз-
сіяне знання» про потреби і виробничі можливості 
людей, інформацію, якою володіють багато людей. 
Урахування інформації, яку надає ринок, та відпо-
відна реакція на це створюють і подовжують лан-
цюги підприємців і споживачів, а також дають мож-
ливість експериментувати, ризикувати, добиватися 
максимальних результатів. Ринок формує сукуп-
ність дій підприємців і споживачів, які засновані на 
недостатньому володінні знаннями.

Продовжуючи розробляти теорію інтелектуальної 
технології, Ф. Хайєк сформулював ідею ефективної 
конкуренції, врахувавши такий чинник, як монопо-
лія на інформацію, що пов’язана із науково-технич-
ною революцією та діяльністю підприємця-новатора. 
Ф. Хайєк вважав, що практично кожен індивід має 
певні переваги щодо інших у тому розумінні, що він 
володіє унікальною інформацією якій можна знайти 
вигідне застосування.

Автор робіт «Інновація та підприємництво» (1985) 
та «Посткапіталістичне суспільство» (1993) амери-
канський учений-економіст П. Друкер сформував 
теорію інноваційної економіки і підприємницького 
суспільства. На його думку, економіка 90-х років 
ХХ століття принципово відрізняється від економіки 
60-70-х років, яка ґрунтувалася на виробництві, і, 
як наслідок, підприємці зосереджували свої зусилля 
на вдосконаленні свого виробництва, зокрема великі 
компанії, що займають домінуюче положення на 
ринку. При цьому П. Друкер вважав, що разом у 
цих умовах можна створити економічний прогрес та 
світ соціальної гармонії. Проводячи аналіз основних 
теорій інновацій, П. Друкер визначає такі характе-
ристики інноваційної економіки, які стисло мають 
вигляд:

- нові рішення є головними при виробництві усіх 
товарів та наданні послуг;

- результат інноваційних змін – зростання еко-
номіки;

- малі та середні підприємства, на чолі з підпри-
ємствами-новаторами, відіграють провідну роль в 
економіці;

- люди, що самостійно приймають рішення визна-
чають динаміку економіки і суспільства;

- знання – основний фактор продуктивності у 
масовому виробництві;

- інтелектуальна власність – головна форма влас-
ності;

- головна мета усіх податків – підтримання усього 
необхідного для довгострокових інвестицій.

Визнаний дослідник та теоретик вивчення та ана-
лізу теорії міжнародної конкуренції на міжнародних 
ринках М. Портер розробив теорію конкурентних 
переваг країн. Проаналізувавши чотири види конку-
рентних стратегій, які класіфікуються на основі при-
родних ресурсів і дешевої робочої сили, інвестицій, 
інновацій та багатства, він зробив висновок, що еко-
номічного домінування домагаються країни, що кон-
курують на основі інновацій. Окрім того, він наго-
лошував, що подолання природних труднощів при 
правильній стратегії приводить до зростання конку-
рентних переваг.

В сучасних умовах впровадження інновацій та 
інтелектуальний капітал підприємства стають вирі-
шальними чинниками у його розвитку та основним 
напрямом підвищення його ефективності. Поши-
рюється інноваційне підприємництво, що ґрунту-
ється на новаторському ризикованому підході, тобто 
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за рахунок високої віддачі інвестицій в інновацій-
ній сфері ставиться мета максимізації прибутку за 
короткий проміжок часу.

Висновки. Особливості сучасної економіки обумо-
вили виникнення і розробку теорій інновацій та інно-
ваційного розвитку за різними напрямами, зокрема 
появу теорій щодо природи інновацій, їхньої типоло-
гії, визначення їхньої ролі в економічній системі, що 
під впливом інновацій трансформується в інноваційну 
економіку. Особливо важливо урахування базових 
постулатів інноваційних теорій та теорій інновацій-
ного розвитку, яке має бути обов’язковим питанням 
при формуванні заходів інноваційної політики роз-
витку регіонів. Адже економічна обґрунтованість у 
цьому процесі є неодмінною запорукою досягнення 
позитивного результату та підвищення ефективності 
механізму реалізації даної політики. В сучасних умо-
вах економічного домінування домагаються країни та 
підприємства, що конкурують на основі інновацій.
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СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ  
В УМОВАХ ФЕОДАЛІЗМУ НА ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

У статті досліджено процес формування найманого типу працівника за часів історичного етапу становлення української 
державності. Розглянуто проблему взаємозалежності найманої праці та приватної власності в умовах формування феодальних 
відносин на теренах Київської Русі. Окреслено особливості реалізації прав на землю як основного фактора виробництва та 
залежності трудового населення щодо процесу реалізації робочої сили в умовах феодального суспільства. Автором здійснено 
спробу визначити період, що сприяв формуванню найманої праці саме в умовах феодалізму як наслідку впливу новоєвропей-
ських тенденцій розвитку суспільно-економічних відносин.

Ключові слова: феодальні відносини, наймит, вільнонаймані працівники, земля, приватна власність.

Удовенко И.А. СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ НАЕМНОГО ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
ФЕОДАЛИЗМА НА ЗЕМЛЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

В статье исследован процесс формирования наемного типа работника во времена исторического этапа становления украинской 
государственности. Рассмотрена проблема взаимозависимости наемного труда и частной собственности в условиях формирования 
феодальных отношений на территории Киевской Руси. Определены особенности реализации прав на землю как основного фактора 
производства и зависимости трудового населения относительно процесса реализации рабочей силы в условиях феодального обще-
ства. Автором предпринята попытка определить период, который способствовал формированию наемного труда именно в условиях 
феодализма как следствия влияния новоевропейских тенденций развития общественно-экономических отношений.

Ключевые слова: феодальные отношения, наемник, вольнонаемные работники, земля, частная собственность.

Udovenko I.O. SPECIFICITY OF FORMATION AND FORMATION HIRED LABOR UNDER FEUDALISM IN THE LANDS OF 
KIEVAN RUS

This article examines the process of forming a mercenary type of employee during the historical stages of Ukrainian statehood. 
Considers the problem of interdependence of wage labor and private property in the conditions of formation of feudal relations on the 
territory of Kievan Rus. Outlines the implementation of land rights as the main factor of production and dependence of the workforce 
on the process of implementation of the workforce in the conditions of feudal society. The author attempts to determine the period that 
contributed to the formation of wage labour in the conditions of feudalism as a consequence of the influence of modern European trends 
in the development of socio-economic relations.

Keywords: feudal relations, mercenary, civilian employees, land, private property.
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Постановка проблеми. Сучасна світова еконо-

мічна криза, набувши глобальних обертів, не оми-
нула і нашу країну. Недостатньо висока питома вага 
наукоємних галузей виробництва, дещо запізнілі 
заходи щодо запровадження інноваційно-інвестицій-
ної моделі економічного розвитку, невміння присто-
совуватись до тенденцій руху світового господарства, 
а також відсутність регульованої системи оплати 
праці найманих працівників – усе це спонукає до 
пошуку такого типу економічних відносин, який би 
був хоч не унікальним, але нетрадиційними для сві-
тової спільноти. Тобто таким нехарактерним як для 
економіки перехідного періоду, що спостерігається 
нині на теренах нашої країни, та того рівня розви-
тку ринкової економіки, якого прагнули досягнути 
декілька десятків років тому, перебуваючи у «ідео-
логічній ейфорії світового соціалізму».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За різ-
них часів наймана праця проходила специфічні 
етапи перетворень. Зі зміною суспільного устрою 
автоматично змінювалася система господарювання, 
що у свою чергу спричиняло зміну домінуючого фак-
тора виробництва в економічній теорії, а також змі-
нювалося з поступовим ускладненням визначення 
предмету дослідження. У загальному це мало вигляд 
поступової прогресії з великою кількістю факторів 
впливу на сутність економічної категорії господарю-
вання. Відомий американський дослідник історич-
ного розвитку української економіки Іван-Святослав 
Коропецький підкреслив, що «певним історичним 
фактом, як існування окремого українського народу, 
є його постійне господарювання на території свого 
компактного поселення. Економіка на історичних 
українських землях більше ніж тисячу років була 
національною економікою даного народу… Ця еконо-
міка має свої власні інтереси, які український народ 
не зобов’язаний підпорядковувати інтересам будь-
якої імперії» [4, с. 26]. Погоджуючись із цим твер-
дженням, ми звернемося до історичного етапу роз-
витку економічних відносин України, який вносить 
якісно новий характер в їх організацію.

Враховуючи посилення впливу найманої праці на 
підвищення ефективного функціонування підпри-
ємств, виникає необхідність у поетапного аналізу 
трансформацій економічних відносин характерних 
для господарського механізму України у розрізі їх 
історичного розвитку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
аналізі якісних змін найманого працівника у сус-
пільно-історичному розрізі. Роль історичного аспекту 
у системі економічних відносин дуже велика. Уміння 
чітко дослідити те чи інше соціально-економічне 
явище дасть змогу не тільки більш конкретно оха-
рактеризувати його, а й передбачити його еволюцію 
та можливі наслідки з огляду на попередні етапи його 
розвитку. Значення найманої праці в історико-еконо-
мічному розвиткові країни чітко прослідковується у 
тісному взаємозв’язку суспільно-економічними зако-
номірностями історичного розвитку. Так, з поступом 
історичного розвитку суспільства та становлення сус-
пільно-економічних відносин змінювалися і погляди 
на вагомість спонукальної дії на більш перспективні 
шляхи удосконалення тої чи іншої системи господа-
рювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сус-
пільно-економічний розвиток доби Київської Русі 
характеризувався високим рівнем активності та 
абсолютним залученням у його провадженні усіх 
прошарків населення.

Етапи виникнення та формування системи фео-
дальних відносин за часів Київської Русі відбува-
лися паралельно до загальноєвропейських тенденцій 
розвитку господарських відносин. Це пояснюється 
специфікою зародження феодалізму за давньорусь-
кої доби, що було засновано на фоні провадження 
соціально-трудових відносин часів первіснообщин-
ного ладу, майже оминувши гострий етап соціаль-
ного розвитку суспільства – рабовласництво. Так як 
приватна власність на теренах європейських земель 
була запроваджена ще за часів Античності, її відсут-
ність у Київській Русі, а точніше, зародковий стан, 
стала причиною уповільнення феодалістичних пере-
творень у суспільно-трудових відносин слов’ян. Так 
як земля є основним фактором виробництва за часів 
феодалі стичних відносин, це вносить свою особли-
вість у процеси формування феодалізму на землях 
Київської Русі. Право володіння нею стало юридич-
ним підґрунтям, економічною основою отримання 
феодалами земельної ренти від залежних селян [1]. 
Дані фактори підкріплювалися незаселеністю вели-
кої площі земель Київської Русі і давали можли-
вість уникати масового обезземелення сільського 
населення, а також створювали умови щодо виник-
нення вільної найманої праці та збалансованої час-
тини пропозиції вільнонайманої частини трудового 
потенціалу. З поступовим накопиченням приватної 
власності, так як даний процес обумовлюється її 
матеріальною природою існування як фактора госпо-
дарювання, виникають певні групи осіб власників у 
різних прошарках населення. Суспільство Київської 
Русі не було однорідним. Упродовж століть у про-
цесі розпаду первіснообщинного ладу й утворення 
феодальних відносин сформувався суспільний поділ. 
Непростою була і соціальна структура населення 
Київської Русі. На верхівці суспільства стояв князь, 
за ним – бояри, дружина, православне духовенство, 
міщани і селяни. На останньому щаблі суспільної 
ієрархії були раби. За міською знаттю йшли дрібніші 
прошарки міського населення – ремісники, дрібні 
торговці, власники крамниць. Низи міста були пред-
ставлені черню [1].

Існування приватної власності на землю висвітлю-
валося ще у статях законодавства «Руської правди», 
що було яскравим свідченням інтенсифікації роз-
витку економічних відносин. Зокрема, зазначалася 
система штрафів за розорення земельних угідь, які 
розташовувалися за межами визначених кордонів. 
Становлення феодальних відносин у Давньорусь-
кій державі відбувалося в загальноєвропейському 
руслі: від державних форм до вотчинних. Цей про-
цес був складним, тривалим і розгортався поетапно. 
Спочатку в IX ст. сформувалася система експлуата-
ції усього вільного населення князем і дружиною. 
Основним елементом цієї системи була данина, 
«полюддя». У X ст. відбувся переворот у поземель-
них відносинах: князі захопили общинні землі, 
унаслідок чого виникло вотчинне землеволодіння 
великого князя. Наступним кроком у процесі феода-
лізації стала поява в XI ст. земельної власності вер-
хівки служилої знаті – бояр і православної церкви. 
Землеволодіння в Київській Русі поділилося на два 
типи: перше – умовне (помістя), яке надавалося на 
період перебування на службі в князя; друге – без-
умовне (вотчина) [1].

Ще за часів Ярослава Мудрого, в його Руській 
Правді, згадується про це. Але вже пізніше – напри-
кінці XII чи на початку XIII ст. – виникає назва 
найманого робітника, а саме – наймит. Ця назва 
раніше застосовувалася і до закупа, але тепер вона 
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вже означає інші відносини, а саме відносини наймів. 
Наймит – це близький до закупа, але все-таки інший 
розряд експлуатованого населення. У … «Правосудне 
Митрополичье» – уже встановлена різниця між заку-
пом і наймитом. Стаття 27-29 цього пам’ятника так 
характеризує становище наймита: «А се стоит в 
соуде челядин наймит, не похочет быти, а господарь, 
несть емоу вины, по дати ему вдвоє задаток. А побе-
жит от господаря, выдати его господарю в полницу. 
Аще ли оубьет господарь челядина полнаго, несть 
емоу душегоубства... А закоупного ли наймита, то 
есть душегоубьство». З цих статей не важко встано-
вити, що наймит «Правосудия Митрополичьего» – не 
наймит Руської Правди, не закуп. Насамперед він 
дістає від пана не купу, а завдаток. Він може поки-
нути свого хазяїна, виплативши подвійний завдаток. 
Відносини ж закупництва, якщо взяти до уваги весь 
комплекс законодавства про закупів, набагато склад-
ніші і зв’язують закупа далеко серйозніше. Але, 
головне, в «Правосудии Митрополичьем» закупи 
(закупні) і наймити протиставляються у самому тек-
сті («а закупного ли наймита»)… «Руська Правда» 
називає найману працю «сиростьей» («о сиростьем 
вырядке»), тобто застосовує назву, похідну від слова 
сирота, яким трохи пізніше називатимуть феодаль-
нозалежне і кріпосне населення [2].

Усе це, безумовно, підтверджує думку багатьох 
вчених про патологічний вплив феодалізму на роз-
виток економічного становлення України, який з 
подальшим історичним розвитком лише закріплював 
права феодалів на завуальоване закріпачення вільно-
найманого селянства.

З огляду на історичні дані, ми можемо ствер-
джувати, що за часів феодалізму йшлося про повну, 
або часткову залежність найманих робітників, а не 
пряме волевиявлення трудової діяльності працездат-
ного населення задля задоволення власних життє-
вих потреб. «…найматись міг власне і не робітник 
(за своїми соціальним статусом), а селянин, тісно 
пов’язаний із землеробством» [3].

«…статті з «Правосудья Митрополичьего»… дове-
лось спеціально відзначити, що наймит не є ще крі-
посним: він може розірвати договір, виплативши 
подвійний завдаток. Очевидно, подекуди почала 
встановлюватись практика закріпачувати наймита. 
(небажання йти на роботу було викликане не стільки 
побоюванням не одержати плати,, скільки страхом 
перетворитись у залежних людей). Охороняючи щодо 
цього наймитів, законодавство змушене було, проте, 
підтвердити встановлену норму, за якою наймит, 
втікши без виплати подвійного завдатку, перетворю-
вався в холопа, і прирівнює його в цьому випадку 
до закупів. Так само надзвичайно характерна друга 
стаття, що кваліфікує вбивство закупа і наймита як 
душогубство. …наймити називаються челядинами-
наймитами, тобто їх ніби прирівнюють до челядинів-
холопів» [4].

Загарбницька політика європейських країн щодо 
українських земель на рубежі середніх віків спо-
нукала до змін у встановлених економічних від-
носин України, що формувалися упродовж майже 
тисячу років. Процес феодалізації у новоєвропей-
ській християнській країні, тобто Великому Литов-
ському князівстві призвело до еволюції прав на зем-
леволодіння селян. Аграрна реформа польського 
короля і великого князя литовського Сигізмунда ІІ 
Августа «Устава на волоки» (1557 р.) [4, с. 96] при-
звела до розширення залежності селян від феодалів 
та приналежності їх до землі. Відповідно, як наслі-
док вільнонаймані праця поступово замінилася на 

повинність регламентовану законодавством та про-
диктовану приналежністю працівника до певного 
залежного від феодалів класу суспільства.

Зародження вільнонайманої праці за часів фео-
дальних відносин в Київській Русі засновувалося на 
поступовому удосконаленні засобів праці щодо обро-
бітку сільськогосподарських угідь. Це у свою чергу 
збільшувало урожайність експлуатованих земель, а 
з нею і прибутків як землевласників, так і найма-
них працівників, задіяних у землеобробних роботах. 
Поступово збагачення та накопичення прибутків 
давало змогу виокремленню невеликих приватних 
сімейних господарств із загальнообщинної маси 
виробників. А великі земельні площі, ставши при-
ватною власністю панівних верств населення спри-
яло прибутковому експлуатуванню найманих праців-
ників і рабів. 

На фоні васальних відносин у Х–ХІІ ст. за часів 
києворуської доби князь як монополістичний влас-
ник усіх земель держави вільно наділяв земельними 
наділами вірних слуг. Подібні процеси у суспіль-
них відносинах провокували процеси формування 
умовно-помісного землеволодіння. Термін умовно 
пояснюється тим, що принцип дарування полягав не 
у переданні у власність земельних угідь, а у праві 
стягнення податків з населення прилеглих, що насе-
ляють прилеглі території. Такими темпами і за поді-
бних умов господарювання у Київській Русі сформу-
валося велике приватне землеволодіння. Основною 
формою власності на землю стала помісна форма 
землеволодіння представниками феодальної верстви 
населення, що не обумовлювала успадкування землі 
чи відчуження її без узгодження з волевиявленням 
князя як верхівки землевласників. Такі зміни у сис-
темі господарювання сприяли до залучення вільно-
найманих працівників, що характеризувало заро-
дження феодалізму у Київській Русі.

У давньоруському законодавстві трудовий найм 
розглядався як договір закупівництва. Закупи тим-
часово перебували в економічній залежності від 
особи, яка дала їм позику (купу), після повернення 
боргу вони ставали вільними від зобов’язань; рядо-
вичі – також тимчасово зобов’язані селяни, які під-
писали договірні документи (ряд) на час відпрацю-
вання боргу [6].

Л.В. Саннікова називає його основною того-
часною правовою формою найманої праці й визна-
чає як угоду, що укладається між наймачем і віль-
ною людиною, за яким остання, стаючи закупом, 
зобов’язувалася відпрацювати надану їй купу (кошти, 
матеріальні цінності, знаряддя праці тощо), викону-
ючи в господарстві наймача визначений для неї вид 
роботи протягом установленого строку, що відпові-
дає розміру купи [7, с. 16]. Вимоги, що випливали 
із відносин найманої праці, уперше отримали статус 
першочергових. Д.Р. Дубинський висловлює мірку-
вання, що причинами появи прогресивних норм про 
перевагу осіб найманої праці перед іншими кредито-
рами є не тільки обставини, пов’язані з розвитком 
законодавства про неплатоспроможність, а й умови 
формування нової галузі права – трудового [8, c. 30].

Основою економіки Київської Русі було сільське 
господарство, а саме орне землеробство. У сільсько-
господарській Русі найчисленніший прошарок ста-
новили селяни (позначалися терміном «люди»), які, 
власне, і відігравали велику роль у зміцненні й роз-
витку країни. Вони були власниками земельних 
наділів, худоби, присадибних ділянок і обкладалися 
найбільшими податками. Вільні селяни – смерди – 
це найчисельніше населення Київської Русі. Вільний 
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селянин мав право переїжджати з місця на місце, 
звертатися до суду. Основним обов’язком смердів 
була сплата князям, боярам та іншим власникам 
данини, а також відбування військової повин ності 
під час війни. Наступною категорією населення, 
згідно з «Правдою Ярослава», були невільні люди: 
раби, челядь. Найбезправнішою частиною суспіль-
ства були холопи. Хоча Київська Русь оминула у сво-
єму розвитку фазу рабовласництва, становище холо-
пів було дещо схоже на становище рабів. До речі, 
рабом міг стати не лише військовополонений, а й 
закуп або рядович, який не сплатив боргу і нама-
гався втекти. У невільне становище потрапляла 
людина, яка одружувалася з рабом або була куплена 
при свідках. Були випадки, коли батьки, не маючи 
змоги розрахуватися з боргами, були змушені прода-
вати своїх дітей у рабство. Окрему групу населення 
становили ізгої – це особисто вільне населення, яке 
втратило зв’язок зі своєю соціальною групою. Іноді 
так називали князів, які у період феодальної роздро-
бленості втратили стіл і землі.

Проте у XII ст. з’явилися ознаки зростаючого 
поневолення селянства феодалами, що виявляється 
у широкому застосуванні «уроків» (відробітків на 
користь власника землі), захопленні феодалами 
общинних земель. Збільшення боярських землево-
лодінь спричинило появу численної групи смердів, 
які працювали на боярській землі, залишаючись на 
певний час особисто вільними. У разі смерті такого 
селянина і відсутності спадкоємця за чоловічою 
лінією (сина) ця земля разом з усім майном перехо-
дила до феодала [6].

Висновки. За часів Київської Русі наймана праця, 
що прийшла на зміну праці, заснованій на особистій 
залежності, вимагала підвищеного захисту. Оплата 
за працю була тісно пов’язана з принципом при-

ватної власності на землю, вкладену працівником 
у господарство неплатоспроможного роботодавця, 
повинна була отримуватися у першу чергу і по мож-
ливості в повному обсязі, так як вона зазвичай була 
єдиним засобом існування для працівника (наймита) 
та його сім’ї.

Уже за тих часів терміни «найм» як процес реалі-
зації робочої сили, а «наймит» як носій чи власник 
робочої сили набули чітко окресленого характеру 
соціально-економічного забарвлення. Тобто посту-
пово набували майнової та юридичної приналежності 
до формування нового етапу соціально-трудових від-
носин.
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Постановка проблеми. Дослідження проблеми 
розбудови національної стратегії сталого розвитку в 
умовах загострення глобальних проблем та приско-
рення темпів глобальної конкуренції на фоні загаль-
носвітових тенденцій до соціалізації та гуманізації 
економічного розвитку стає усе більш актуальним. 
Трансформація суспільного розвитку в бік сталості – 
це керований процес, що зумовлює використання 
інструментів регулювання з боку держави та грома-
дянського суспільства. Роль науки у цьому процесі 

полягає в нейтралізації глобальних загроз, приско-
ренні суспільного розвитку та забезпеченні гармоній-
ного розвитку всіх його складових.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема сталого розвитку досліджується багатьма 
вітчизняними та зарубіжними теоретиками; різні 
аспекти проблеми стають предметом наукових диску-
сій. На сьогодні внесок у розвиток теорії сталого роз-
витку зроблений такими зарубіжними та вітчизня-
ними ученими, як Р.В. Кейтс, Дж.М. Хулс, В. Геєць, 
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Рис. 1. Порівняльний аналіз головних характеристик доіндустріального,  
індустріального та постіндустріального типів цивілізації
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Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. На нашу думку, докладний аналіз меха-
нізмів досягнення сталого розвитку неможливий без 
дослідження специфічної ролі науки в процесі сус-
пільної еволюції, її впливу на всі інші її складові, що 
надасть можливість нівелювати або нейтралізувати 
глобальні загрози у процесі розбудови національної 
моделі сталості.

Формулювання цілей статті. Головними завдан-
нями статті є: аналіз характерних рис постінду-
стріальної цивілізації порівняно з попередніми; 
визначення головних загроз сталого розвитку та 
перспектив використання науки в їх нейтраліза-
ції; дослідження механізмів розбудови національної 
стратегії сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку цивілізації, в епоху форму-
вання постіндустріального типу господарювання, що 
супроводжується загостренням глобальних загроз, 
держава не може повністю покладатися на вну-
трішні, тобто ринкові, механізми розвитку.

Визначити риси сучасного етапу суспільного розви-
тку, його головні тенденції, джерела та фактори ста-
лості можна за допомогою порівняльного аналізу базо-
вих характеристик доіндустріального, індустріального 
та постіндустріального типу цивілізації (рис. 1).

Забезпечення стійкого економічного зростання 
та сталого розвитку – це перш за все завдання дер-
жави. Незважаючи на те, що формування національ-
ної стратегії сталого розвитку в умовах глобалізації, 
колі майбутні зміни у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі невідомі та навіть не можуть бути точно 
прогнозовані на тривалу перспективу, завдання дер-
жави полягає розробці національної моделі сталості 
з урахуванням впливу найбільш вагомих дестабілі-
зуючих факторів на даний момент та на перспек-
тиву. При цьому важливу роль у розробці зазначеної 
моделі грає наука як особливий суспільний інститут 
та специфічний фактор виробництва, що відіграє 
важливу роль у нейтралізації глобальних загроз.

Проаналізуємо нині існуючі найважливіші гло-
бальні загрози сталості та дослідимо перспективи 
використання науки та наукового знання в їх ней-
тралізації.

По-перше, існує проблема суттєвої невідповід-
ності динаміки чисельності населення планети дина-
міці природно-ресурсного потенціалу світової еко-
номіки. Так, з 1950 по 2003 рр. населення світу 
збільшилося з 2,5 млрд до 6,1 млрд, у 2011 році 
воно досягло 7 млрд, і очікується, що до 2050 року 
його кількість досягне 8,5 млрд [1, с. 194] або навіть 
9,1 млрд осіб [2].

На противагу зростанню чисельності населення, 
природно-ресурсний потенціал світової економіки з 
початку ХХ ст. суттєво прискорив темпи свого скоро-
чення, що створює найголовнішу загрозу існуванню 
майбутніх поколінь. Так, забезпеченість світової еко-
номіки розвіданими запасами нафти при сучасному 
рівні видобутку (близько 3 млрд т на рік) становить 
45 років, природним газом при сучасному рівні його 
видобутку (2,2 трлн куб. м на рік) – 71 рік. У пере-
рахунку на умовне паливо запаси газу наблизилися 
до розвіданих запасів нафти (270 млрд т). Геологічні 
запаси мідних руд оцінюються у 860 млн т, при 
нинішньому обсязі видобутку – 8 млн т на рік – їх 
розвіданих запасів вистачить приблизно на 55 років. 
Щодо металевих руд, то за останні 40 років людство 
використало їх більше, ніж за всю попередню істо-

рію. Криві Хуберта, що оцінюють швидкість спожи-
вання запасів нафти та інших корисних копалин, 
свідчать про те, що запаси нікелю, алюмінію, заліза, 
цинку будуть вичерпані приблизно за 30-40 років [3].

Наведені статистичні дані зроблені з урахуван-
ням сучасних тенденцій зростання населення та його 
потреб, але вони не враховують фактор зростання та 
ускладнення суспільних потреб під впливом еволюції 
суспільства, що взагалі не піддається точним оцін-
кам. При формуванні моделі сталого розвитку націо-
нальної економіки зазначена тенденція не може ігно-
руватися навіть при наявності в країні від’ємного 
сальдо приросту населення, як, наприклад, в Укра-
їні, а створює додаткову загрозу скорочення чисель-
ності ресурсу праці в економіці України.

Наявність проблеми зростання світової кіль-
кості населення та його невідповідності динаміці 
природно-ресурсного потенціалу світової еконо-
міки виступає як дестабілізуючий фактор для окре-
мої національної економіки з причини поглиблення 
процесу інтернаціоналізації, що обумовлений голо-
вним чином нерівномірним розміщенням природних 
ресурсів та власністю на інші види ресурсів (вироб-
ничий та інтелектуальний капітал тощо), що робить 
будь-яку країну світу залежною від наявних світо-
вих запасів природної сировини. Так, наприклад, 
природно-ресурсний потенціал України забезпечує її 
національну економіку окремими видами енергоре-
сурсів лише на 20-30% і тільки вугіллям – на 100%. 
Водночас Україна має найбільш енергомістку еконо-
міку – споживання умовного палива на душу насе-
лення у нас становить приблизно 6,5 т, тоді як у 
розвинених країнах – лише 4,2-5,5 т. В останні роки 
Україна за рахунок власного видобутку задовольняє 
свої потреби у нафті на 10-13%; у природному газі – 
на 18-20% [4]. Таким чином, зазначений дестабілі-
заційний фактор потребує першочергової уваги при 
розробці національної стратегії сталого розвитку.

По-друге, економічна діяльність людини при 
сучасному рівні розвитку технологій спричиняє нео-
боротні зміни в екосистемі – для функціонування 
матеріальної сфери сучасна цивілізація, що сфор-
мувалася всередині біосфери, створила безліч тех-
нологій, що руйнують її. Проблема ускладнюється 
нарощенням темпів урбанізації (у 1950 р. – 29,2% 
населення, а у 2003 р. – вже 47% світового населення 
проживали у містах [1], що призводить до швидкого 
зростання рівня техногенного забруднення. Так, в 
атмосфері швидко зростає концентрація метану, яка 
за останні 200 років збільшилася більше ніж удвічі; 
оксиду азоту, концентрація якого в атмосфері за 
цей період зросла з 285 до 310 частин на млрд, при-
чому половина приросту припадає на період після 
1950 р. Нарешті, в атмосфері з’явилися зовсім нові 
гази: хлорфторвуглеці (хладони), поява яких припа-
дає на другу половину XX століття, коли їх концен-
трація зросла від 0 до 0,3 частин на мільярд тощо. 
Також активно й швидко розвивається процес зміни 
концентрації хімічних речовин у поверхневих водах 
суші – про це свідчить їх глобальне забруднення 
азотом, фосфором та іншими речовинами. Тільки за 
20 років – з 1970 по 1990 рік – на сільськогоспо-
дарських землях планети втрачено 480 млрд т верх-
нього шару ґрунту. Таким чином, ґрунти не відтво-
рюються у колишньому складі в межах природних 
коливань в них речовин і ґрунтових організмів [5]. 
Унаслідок ерозії з сільськогосподарського обороту 
щорічно виводиться 6-7 млн га родючих земель, а 
замулювання та засолення виводять із землекорис-
тування ще 1,5 млн га. Опустелювання світового 
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земельного фонду охопило територію у 9 млн кв. км, 
що приблизно дорівнює площі таких країн, як США 
або КНР. Деградація сільськогосподарських земель 
спричиняється і перетворенням їх на антропогенні 
ландшафти [3]. Загальнопланетарне значення мають 
викиди парникових газів і змив з сільськогосподар-
ських полів азотних і фосфорних добрив.

Усі ці дані свідчать про те, що екосистема в процесі 
економічної діяльності людини несе подвійне наванта-
ження – з одного боку, вона виступає як джерело при-
родних ресурсів, що швидко знищуються, а з іншого, 
потерпає від недосконалості технологій та швидкого 
зростання промислових відходів, що в цілому при-
зводить до створення замкнутого кола екологічних 
проблем, адже погіршення стану екосистеми призво-
дить до ще більшого скорочення природно-ресурсного 
потенціалу планети. До того ж ці процеси вплива-
ють на розвиток самої людини як елемента біосфери, 
погіршуючи стан її здоров’я та скорочуючи тим самим 
людський потенціал як резерв робочої сили, культур-
ний, науковий, підприємницький потенціал тощо.

Зазначені тенденції необхідно враховувати для 
розробки моделі сталого розвитку національної еко-
номіки. Хоча ніякі природоохоронні заходи на наці-
ональному рівні не можуть компенсувати негатив-
них наслідків руйнування глобальної екологічної 
рівноваги у повному обсязі, вирішення цієї проблеми 
повинно розпочинатися на регіональному та націо-
нальному рівні.

По-третє, у світовій економіці має місце тенден-
ція до зростання поляризації світу на базі процесу 
глобалізації. Якщо виходити із загальноприйнятої 
оцінки світового валового продукту в 23 трлн дол. 
станом на 1993 р., то 18 трлн з них було вироблено 
у розвинених державах і тільки 5 – в країнах, що 
розвиваються, де живе понад 80% населення Землі. 
Різниця в номінальних річних доходах громадян 
постіндустріального світу і решти населення пла-
нети зросла з 5,7 тис. дол. у 1960 р. до 15,4 тис. дол. 
у 1993 р., і, таким чином, 1/5 частина людства на 
одному полюсі розвитку привласнювала у 61 раз 
більше багатств, ніж 1/5 на іншому (для порівняння: 
в 1960 р. цей показник не перевищував 30 разів). За 
останні 20 років частка створюваних у світі багатств, 
що виявляється у розпорядженні 20% населення пла-
нети (що становить так званий «золотий мільярд»), 
зросла з 70 до 82,7%, тоді як частка найбідніших 
20% знизилася з 2,3 до 1,4% [6].

Неоднорідність світу виявляється і в таких 
даних: усього лише 358 найбагатших осіб світу воло-
діють таким же багатством, як і 2,5 мільярда людей, 
разом узяті. Наводяться дані, що від глобалізації в 
кінцевому підсумку виграє лише 14,5% населення, 
що живуть у західній частині, тоді як залишаються 
практично не порушеними нею такі масиви, як 
Китай, Індія, Південно-Східна Азія та Латинська 
Америка. Утворюються також «чорні діри» у постра-
дянському просторі, в Африці, в Центральній і Пів-
денній Азії [7].

Зазначена тенденція до локалізації доходів у 
межах світової економіки пояснюється не в останню 
чергу локалізацією торговельних та інвестицій-
них потоків у межах країн центру. Так, у 1953 р. 
індустріально розвинені держави спрямовували до 
країн того ж рівня розвитку 38% загального обсягу 
свого експорту, в 1963 р. ця цифра становила 49%, 
у 1973 р. – 54%, а в 1990 р. – уже 76%. Нарешті, 
у другій половині 90-х рр. склалася ситуація, коли 
тільки 5% торгових потоків, що починаються або 
закінчуються на території однієї з 29 держав – чле-

нів ОЕСР, виходять за межі цієї сукупності країн, а 
розвинені постіндустріальні держави імпортують з 
індустріальних країн товарів і послуг на суму, що не 
перевищує 1,2% їх сумарного ВНП. Аналогічні про-
цеси характерні й для інвестиційних потоків [6]. Така 
неоднорідність створює додаткові загрози головним 
чином національним економікам країн «периферії», 
які неможливо ігнорувати при побудові національної 
стратегії сталого розвитку, адже тенденція до поля-
ризації світу, як показує статистика, загострюється. 
У таких умовах національна економіка країн пери-
ферії перебуває у несприятливих конкурентних умо-
вах, що не залишають їй можливостей досить швидко 
наростити науково-технічний потенціал як головне 
джерело економічного зростання в сучасних умовах.

Оскільки підґрунтям формування суспільства ста-
лого розвитку може виступати формування нової ери 
постіндустріального суспільства, яка отримала назву 
«суспільство знань», за яким «знання виступає вихід-
ним пунктом і кінцевим результатом цивілізаційного 
процесу, головним інноваційним ресурсом та інтегра-
тором глобальної цивілізації» [8], у процесі форму-
вання національної концепції сталого розвитку варто 
приділити належну увагу розвитку, примноженню та 
використанню наукового потенціалу країни. Усвідо-
мивши це, розвинені країни, що належать до країн 
«центру», вже наростили потужний інноваційний 
потенціал, з яким не може конкурувати потенціал 
країн периферії, у тому числі України. Так, уже до 
початку 90-х р. ХХ ст. 7 провідних постіндустріаль-
них держав володіли 80,4% світової комп’ютерної 
техніки, контролювали 87% зареєстрованих у світі 
патентів і забезпечували 90,5% високотехнологічного 
виробництва. Обсяги експорту американської інте-
лектуальної власності зросли з 1986 р. по 1995 р. у 
3,5 рази, а позитивне сальдо торгового балансу в цій 
галузі перевищило 20 млрд дол.; чисельність науково-
технічних працівників на 1 млн. населення складає в 
США 126,2 тис., тоді як середньосвітовий показник 
не перевищує 23,4 тис. [6].

В Україні ж кількість працівників наукових 
організацій з 1990 р. до 2011 р. скоротилася майже 
вчетверо та становила 0,49% зайнятого населення; 
загальні витрати на R&D у відсотках до ВВП у 
2011 році в Україні становили 0,74%, тоді як зазна-
чений показник у США становив 2,76%, у Швеції – 
3,39%. Зазначені фактори не могли не позначитися 
на результативності функціонування науково-дослід-
ної сфери. Так, частка досліджень і розробок у ВВП 
у 2011 році в Україні становила 0,74%, тоді як у 
США – 2,76%, а у Швеції – 3,39% [10]; питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про-
мислової продукції в Україні скоротилася з 2000 р. 
до 2013 р. більше ніж удвічі і становила 3,3% [9], 
індекс економіки знань (КЕІ) у 2012 році в Україні 
склав 5,73, тоді як у Швеції аналогічний показник 
становив 9,43, а у США – 8,77 [10].

У таких умовах для країн периферії, зокрема 
України, значно ускладнюється проблема форму-
вання економіки знань у рамках своїх національних 
економік, враховуючи тенденцію до саморозвитку 
наукової сфери, коли накоплений науковий потен-
ціал розвинених країн слугує джерелом його екс-
понентного зростання. При такому відсталому стані 
наукової сфери в більшості країн периферії вкрай 
обмежені можливості створення конкурентоспро-
можного наукового продукту та рівноцінного конку-
рування з країнами «центру» у сфері міжнародної 
торгівлі. Ці країни назавжди можуть залишитися в 
ар’єргарді світового науково-технічного прогресу.
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Сучасний період розвитку економіки, що визнача-

ється як інформаційна ера, на нашу думку, в певних 
умовах може слугувати фундаментом побудови сус-
пільства знань. Наука, техніка і соціальна організація 
можуть виступити головним механізмом вирішення 
глобальних проблем, що загострюються, та становити 
базис формування моделі сталого розвитку. На від-
міну від інших економічних ресурсів, знання є тим 
чи не єдиним ресурсом, потенціал якого виступає як 
необмежений, що зростає та накопичується з часом. 
Таким чином, знання та наука як його джерело може 
виступити підґрунтям сталості національної еконо-
міки за умови використання його в інтересах суспіль-
ства у напрямку трансформації системи суспільного 
виробництва, що заснована на використанні невід-
новлюваних ресурсів, у систему економіки знань, в 
якій головним ресурсом виступає знання як відновлю-
ваний та самозростаючий ресурс, що може слугувати 
базою для створення інших відновлюваних ресурсів. 
Це може проявлятися у використанні знання для роз-
робки нових технологій, що дозволяють, наприклад, 
використовувати штучні замінники невідновлюваль-
ного природного сировинного ресурсу та базуватися 
на використанні необмежених запасів відновлюваль-
них природних ресурсів (вітру, води, магнітних полів 
Землі тощо). Проблема рідкості при цьому, звичайно, 
не зникне, оскільки існує фундаментальний закон 
зростання суспільних потреб, але тим самим можуть 
бути створені перспективи її пом’якшення, оскільки 
процес суспільного виробництва не буде такою мірою 
спиратися на природу.

Напрями вирішення розглянутих глобальних про-
блем як загроз сталості національного економічного 
розвитку через підвищення соціальної ролі науки та 
використання її результатів можуть бути такими:

- проблеми порушення екологічного балансу та 
виснаження природних ресурсів у сучасній світовій 
економіці можуть бути вирішені лише за допомогою 
впровадження заходів ефективного природокористу-
вання та використання відновлюваних економічних 
ресурсів. При цьому глобальні трансформації у сфері 
енергопостачання та використання відновлювальних 
ресурсів потребують перерозподілу капіталовкладень 
на світовому рівні, що за рівня суспільної свідомості, 
що існує, або взагалі неможливо, або може привести 
до міжнаціональних та внутрішніх конфліктів. Отже, 
для нейтралізації зазначеної загрози вкрай необхідна 
трансформація суспільної свідомості;

- проблема поляризації доходів на мегарівні може 
трансформуватися у такому напрямі: при структурній 
перебудові економіки в епоху суспільства знань буде 
підвищуватися дохід власника знання, зростати роль 
наукового сектору економіки, підвищиться питома 
вага інформації та знань у ВВП та експорті. Кра-
їни світу будуть намагатися трансформувати еконо-
міку в напрямку пріоритетного виробництва дорогого 
ресурсу – інформації та знань. Держава та її керів-
ники повинні усвідомити необхідність трансформа-
цій та оптимізації структури національної економіки 
у напрямі зростання капіталовкладень у виховання, 
освіту та науку, внаслідок чого країна одержить мож-
ливості економічного зростання за допомогою вико-
ристання людського ресурсу – знань та інформації, 
який у країнах периферії у кількісному вимірі більш 
розвинений, ніж у центрі, необхідно тільки підви-
щити його якість. Це може розцінюватися як потен-
ціал для подолання поляризації доходів.

Таким чином, розбудова національної стратегії 
сталого розвитку повинна передбачати активну роль 
держави та громадянського суспільства у розробці 

та використанні механізмів трансформації існуючої 
моделі господарювання. Її метою повинно виступати 
формування нової парадигми господарювання, засно-
ваної на докорінній трансформації суспільної свідо-
мості, що проявляється в трансформації суспільних 
потреб та інтересів, а також засобів їх задоволення. 
Об’єкт – індивід, родина, підприємницькі структури, 
державні органи. Суб’єкт – держава, недержавні 
організації та установи, фонди, міжнародні ініціа-
тивні організації, установи виховання, освіти, нау-
кові організації.

До основних механізмів розбудови національної 
моделі сталого розвитку можна віднести такі.

По-перше, еволюція системи виховання, голо-
вним чином підростаючого покоління, як найбільш 
гнучкої з точки зору трансформації свідомості вер-
стви населення, а також усіх членів суспільства 
бажано на прикладі тих громадян, яких у ньому 
поважають, – політичної та економічної еліти, твор-
чої інтелігенції. Необхідно розвивати у суспільстві 
ідею про неможливість протиставлення індивідуаль-
них егоїстичних потреб суспільним та потребам май-
бутніх поколінь.

Засоби масової інформації повинні націлювати 
суспільство не на гонитву за модою та індивідуаль-
ним добробутом, а на досягнення перш за все сус-
пільного інтересу через зростання індивідуального 
добробуту тощо. Необхідно всебічно підтримувати 
зайнятих у сфері виховання та освіти через мате-
ріальні та нематеріальні стимули для підвищення 
якості їхньої праці, інтелектуального та духового 
вдосконалення, оскільки виховательська, освітня та 
наукова діяльність в умовах формування суспільства 
знань супроводжується дуже вагомими вигодами 
переливу, які необхідно нівелювати.

По-друге, всебічний розвиток особистості, стиму-
лювання освіти як потенціалу наукового прогресу, 
підвищення суспільної ролі знань та творчої, розумо-
вої праці. Виявлення індивідуальних здібностей чле-
нів суспільства, зокрема підростаючого покоління, 
та їх розвиток. Індивідуалізація системи освіти та 
збільшення її якості, що передбачає перетворення 
того, хто навчається, із об’єкта на суб’єкт, тобто роз-
виток ініціативи до навчання, підвищення інтелек-
туального рівня та одержання від процесу засвоєння 
знань задоволення. Необхідно розвивати у суспіль-
стві потенціал до саморозвитку та самоуправління, 
вміння використовувати отримані знання у своїх 
інтересах, коли вони не суперечать інтересам сус-
пільства, а також стимулювати вміння пристосо-
вувати накопичений інтелектуальний потенціал до 
швидких змін в оточуючому середовищі.

По-третє, дослідження проблеми визначення 
оптимальної структури національної наукової 
галузі як потенціалу формування суспільства знань, 
аналіз оптимального співвідношення витрат на 
науку, освіту та виховання; дослідження проблеми 
співвідношення зайнятих у сфері фундаментальної 
та прикладної науки; аналіз стану інфраструктури 
наукової галузі та напрямів її вдосконалення у бік 
стимулювання швидкого розповсюдження загаль-
них фундаментальних знань, їх накопичення та 
оптимального використання. Система «виховання-
освіта-наука» повинна стати пріоритетною у струк-
турі суспільного виробництва на шляху до форму-
вання суспільства знань.

По-четверте, стимулювання наукової діяльності 
через збільшення фінансування та пільгове кредиту-
вання фундаментальних та прикладних досліджень 
з боку державних органів, які використовують век-
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тор на підтримку переважно фундаментальних від-
криттів, що не мають ринкової вартості, але слугують 
базою для розвитку прикладних досліджень. Активне 
залучення фінансового потенціалу недержавних уста-
нов у особі корпорацій та окремих громадян, інозем-
них суб’єктів господарювання, які здебільшого наці-
лені на розвиток прикладної науки з метою отримання 
надприбутків від використання її результатів, а також 
наддержавних інституцій, що націлені на формування 
глобальної моделі суспільства знань та сталого розви-
тку. Також важлива підтримка конкуренції у науко-
вій сфері як стимулу до збільшення доходу науковця 
через систему авторських прав та захисту інформації, 
інтелектуальної власності, збільшення доходу найма-
ного працівника як співвласника наукового продукту 
з метою недопущення відтоку інформації, створення 
сприятливих умов для наукового пошуку, розбудова 
ефективної інноваційної інфраструктури.

По-п’яте, визначення пріоритетних напрямів нау-
кових досліджень, а також, що ще більш важливо з 

точки зору забезпечення суспільного ефекту, напря-
мів використання наукового знання з метою забез-
печення прискорення суспільного прогресу та гармо-
нійного розвитку всіх його сфер. Такими напрямами 
виступають проблеми повної трансформації системи 
господарювання, що існує, в бік використання від-
новлюваних економічних ресурсів і безвідходних 
технологій та пошук можливостей побудови моделі 
використання потенціалу природи у межах його від-
творення, бажано розширеного.

По-шосте, розробка концепції ефективного приро-
докористування для кожного регіону країни та еко-
номічної системи в цілому, а також координація цієї 
концепції з стратегіями природокористування інших 
країн та всієї світової спільноти. Важливі також ефек-
тивне впровадження та використання цієї моделі не 
тільки суб’єктами господарювання та державними 
органами, а також населенням. Тобто необхідні роз-
робка та впровадження системи стимулів та санкцій 
для створення механізму використання цієї моделі, 
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Рис. 2. Наука як фактор формування моделі сталого розвитку
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серед яких на першому місці – модель формування 
в суспільстві нового принципу ставлення до природи, 
адже матеріальні стимули та санкції мають менший 
коефіцієнт дієвості, ніж суспільна свідомість, тради-
ції та менталітет. Саме трансформації суспільної сві-
домості та менталітету треба приділити найбільшу 
увагу при формуванні національної стратегії природо-
користування.

Таким чином, місце науки у процесі форму-
вання суспільства знань та на його основі суспіль-
ства сталого розвитку виступає як найголовніша 
з точки зору перспектив використання науки та 
її результатів у напрямі нейтралізації загроз ста-
лості та прискорення розвитку національної еко-
номіки, що можна проілюструвати за допомогою 
рисунка 2.

Висновки. Наведений підхід дозволяє дослідити 
базову роль науки у формуванні суспільства сталого 
розвитку як такого, в якому гармонійно та несупер-
ечливо розвиваються основні його складові – еко-
номічна, соціальна, економічна, політична. Наука 
може виступати фундаментом нейтралізації загроз 
сталого розвитку на мікро-, макро- та мегаекономіч-
ному рівнях та виступати фундаментом формування 
економіки знань.
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Ponomarenko I.V., Vinnikova I.I. GLOBAL DERIVATIVE MARKET: CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS
The article is dedicated to the theoretical foundations of derivatives study. Shows the classification of derivatives, the main components 

of which are agreements, that are made on exchanges and regulated by international standards. The basic performance indicators of 
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Постановка проблеми. Еволюція похідних фінан-
сових інструментів почалася у стародавні часи та 
характеризується етапами інтенсивного розвитку 
і занепаду. Після зростання обсягів деривативів на 
початку ХХІ століття спостерігається їх суттєве ско-
рочення у період економічної кризи 2008 р. Зазна-
чені обставини закономірно призвели до широкої 
полеміки у наукових колах стосовно впливу інтен-
сивного зростання ринку деривативів на розповсю-
дження дестабілізуючих факторів у глобальному еко-
номічному середовищі [1, с. 408].

У сучасних умовах деривативи є невід’ємною 
складовою фінансових та товарних ринків, оскільки 
дозволяють хеджувати ризики та використовувати 
інноваційно-інвестиційні стратегії. Глобальний 
характер ринку похідних фінансових інструмен-
тів пов’язаний з експозицією деривативів на біль-
шість активів та можливостями трейдингу в режимі 
онлайн у будь-який час. Іншим фактором поширення 
зазначених інструментів є недостатній рівень регу-
лювання позабіржових похідних фінансових інстру-
ментів та наявність фінансового інжинірингу, що 
пояснюється зростанням попиту від різних категорій 
учасників фінансових і товарних ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження теоретичних засад фор-

мування ринку деривативів та особливостей його 
функціонування зробили зарубіжні вчені М. Ансон, 
А. Буренін, В. Бочаров, Н. Калдор, Р. МакДональд, 
Л. Макміллан, Т. Ордеберг, К. Смітсон, М. Том-
сетт, М. Тромблі, Дж. Халл, Д. Хорафас та ін. Серед 
вітчизняних фахівців проблеми похідних фінансових 
інструментів досліджують В.О. Гниляк, В.В. Гоффе, 
Ю.М. Коваленко, А.А. Пересада, Л.О. Примостка, 
М.О. Солодкий, О.М. Сохацька, О.Г. Шевченко та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні особливостей функціонування сучасного 
ринку деривативів та оцінюванні перспектив його 
подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Транс-
формації інституціональної структури сучасного 
фінансового ринку призводять до еволюції комплек-
сних фінансових інструментів та ускладнення бір-
жових стратегій щодо торгівлі цінними паперами. 
Окреслені тенденції знайшли широке відображення 
й на ринку похідних фінансових інструментів, які 
являють собою угоди стосовно виконання зобов’язань 
учасниками, що пов’язані зі зміною ціни базового 
активу і ведуть до позитивного чи негативного фінан-
сового результату для кожної зі сторін.

Можливість хеджування позицій у процентних став-
ках, цінних паперах, валютах і сировинних товарах 

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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значною чисельність учасни-
ків світової фінансової системи 
сприяє поступовому зростанню 
ринку деривативів в сучасних 
умовах. Зазначений інструмент 
дозволяє не лише ефективно 
мінімізувати ризики, а й вико-
ристовується у багатьох випад-
ках у спекулятивних цілях, що 
викликає занепокоєння у наці-
ональних та наднаціональних 
органів управління.

У світовій практиці ринок 
похідних фінансових інстру-
ментів розподіляється на два 
основні сегменти: угоди, що 
здійснюються на біржах та 
регулюються міжнародними 
стандартами; позабіржові 
деривативи. Варто зазначити, 
що існують похідні фінан-
сові інструменти з аналогіч-
ними функціями, які можуть 
функціонувати у кожному із 
сегментів, проте їхні основні 
характеристики будуть зна-
чно відрізнятися: особливості 
використання, рівень стан-
дартизації, придатність до 
клірингу. На рисунку 1 пред-
ставлено узагальнену схему 
класифікації похідних фінан-
сових інструментів.

Основними похідними фінансовими інструмен-
тами сегмента біржових деривативів є ф’ючерси та 
опціони, серед яких важливе значення відіграють 
індексні опціони та ф’ючерси. Контракти на індекси 
пов’язані з конкретними інструментами (наприклад, 
індекс Euro Stoxx 50) і можуть включати вторинні 
характеристики, такі як волатильність або дивіденди 
(наприклад, індексні ф’ючерси Euro Stoxx 50). Пред-
ставлені деривативи стандартизуються за термінами 
виконання та розмірами контрактів, а також можли-
вими змінами на ринку.

У сегменті регульованих деривативів можна виді-
лити окрему підгрупу похідних фінансових інстру-
ментів, які проходять процедуру клірингу та подібні 
до біржових контрактів. Зазначена група деривати-
вів має основні характеристики біржових продуктів, 
проте учасники мають можливість проводити двосто-
ронні переговори щодо термінів погашення контр-
акту, ціни виконання і способів розрахунку. Після 
узгодження умов контракти відправляються на біржі 
або до інституту центрального контрагента (CCP) 
з метою їх підтвердження, обробки та клірингу. 
У 2014 р. найбільшим постачальником зазначених 
похідних фінансових інструментів була платформа 
Bclear біржі NYSE Euronext (США), яка надавала 
можливість торгувати 2419 ф’ючерсами, 2410 опціо-
нами та 16 варіантами індексних опціонів. До складу 
ф’ючерсних контрактів зазначеної платформи вхо-
дять 168 однойменних дивідендних ф’ючерсів, які 
були запущені в листопаді 2013 р. та дають інвесто-
рам можливість торгувати інструментами, що кори-
гується за допомогою як звичайних, так і спеціаль-
них дивідендних виплат.

На кінець III кварталу 2014 р. обіг біржових 
деривативів у світі склав 1439,0 млрд дол., що на 
13,9 млрд дол. менше порівняно з аналогічним періо-
дом 2013 р. Ключовими гравцями на ринку біржових 

похідних фінансових інструментів є країни Північ-
ної Америки (59,5%), Європи (31,9%) та Азії (7,1%) 
(рис. 2).

Лідируючі позиції США на ринку біржових 
похідних фінансових інструментів пояснюються тим, 
що в країні – 25 найбільших холдингових компаній, 
загальний обсяг деривативів яких за три квартали 
2014 р. склав 238,9 млрд дол., а структура мала 
такий вигляд: ф’ючерси – 2,64%, опціони – 2,01%, 
форварди – 16,20%, свопи – 61,95%, інші OTC дери-
вативи – 17,20%.

 

Північна 
Америка - 59,9% 

Європа - 31,9% 

Азійсько-
Тихоокеанський 

регіон - 7,1% 

Інші ринки - 1,5% 

Рис. 2. Регіональна структура біржових похідних 
фінансових інструментів за три квартали 2014 р.

Складено за: Amounts outstanding of over-the-counter (OTC) 
derivatives by risk category and instrument [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/statistics/
dt1920a.pdf

Політика оптимізації балансів за рахунок зрос-
тання обсягів деривативів призвела до значного 
дисбалансу їхніх обсягів щодо власних активів. На 
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Рис. 1. Класифікація похідних  
фінансових інструментів

Складено за: Equity derivatives [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.ksvali.com/images/
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кінець III кварталу 2014 р. найбільші обсяги похід-
них фінансових інструментів належали таким амери-
канським фінансовим установам: JPMorgan Chase & 
Co. – 65,5 млрд дол., Citigroup Inc. – 64,8 млрд дол., 
Goldman Sachs Group – 58,2 млрд дол., Bank of 
America Corporation – 57,0 млрд дол., Morgan 
Stanley – 43,9 млрд дол. (рис. 3). Зазначені компа-
нії у III кварталі 2014 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2008 р. збільшили обсяг похідних фінан-
сових інструментів на 62,7%, а активів – лише на 
9,3% [4]. Для зазначених п’яти найбільших амери-
канських компаній вартість похідних фінансових 
інструментів була більшою, ніж вартість активів у 
35 разів, що на 48,8% більше, ніж у 2008 р. Водно-
час у США для окремих банківських холдингів цей 
розрив перевищує 50 разів, що вимагає від органів 
державного управління посилення уваги до оцінки 
стійкості їхніх балансів і рівня ризиків фінансової 
системи у цілому.
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Рис. 3. Співвідношення активів  
та деривативів найбільших фінансових установ 

світу за I півріччя 2014 р.
Складено за: OCC’s Quarterly Report on Bank Trading and 
Derivatives Activities. Third Quarter 2014 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.occ.gov/topics/capital-
markets/financial-markets/trading/derivatives/dq314.pdf

Істотним фактором нестабільності ринку похід-
них фінансових інструментів є також значний обсяг 
незастрахованих зобов’язань банківських холдин-
гів. У 10% найбільших американських банківських 
холдингів незастраховані зобов’язання становлять 
більше 40% зобов’язань за активами. Представлена 
структура пасивів порушує стійкість фінансової сис-
теми і посилює ризики масового вилучення вкладів, 
що спонукатиме банківські установи розпродавати 
власні активи, посилить падіння цін і призведе до 
розвитку кризових явищ [5].

Розвиток інноваційних технологій у сучасних 
умовах сприяв появі інноваційних похідних фінан-
сових інструментів на біржовому ринку. Серед пред-
ставлених інструментів варто виділити біткоїни, 
розповсюдження яких призвело до появи бірж, що 
спеціалізуються на торгівлі похідними інструмен-
тами зазначеної криптовалюти. У 2011 р. першою у 
світі спеціалізованою біржею з хеджування ризиків 
з біткоїнами стала ICBIT (Домініка), яка дає можли-
вість торгувати трьох-, шестимісячними та річними 
ф’ючерсними контрактами на біткоїн-долар, а осно-
вними учасниками є невеликі інвестфонди і при-
ватні особи з різних країн світу. Згідно з маркетин-
говою стратегією було проведено ребрендінг ICBIT, у 
результаті чого компанія отримала назву OrderBook.
net [6]. У 2013 р. було створено сінгапурську біржу 
Btc.sx, яка дозволяє хеджувати ризики з біткоїнами.

Відношення офіційних регуляторів до платіжної 
системи Біткоїн є дуже обережним, що пояснюється 
існуванням багатьох ризиків, у тому числі віднесен-

ням зазначених операцій до категорії інструментів 
з відмивання грошей. Для забезпечення легального 
функціонування похідних фінансових інструмен-
тів на біткоїни у 2014 р. торговельна система Tera 
Exchange запустила першу регульовану торгівельну 
платформу, яка почала надавати поточну інформа-
цію про індекси цін на зазначену криптовалюту. 
Дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами 
США сприяв формуванню легального ринку крипто-
валютних свопів, який дозволяє інституціональним 
клієнтам більш безпечно і ефективно хеджувати свої 
позиції та вільно торгувати новим інструментом. У 
майбутньому передбачається, що ринок деривативів 
дозволить стабілізувати курс біткоїнів, а запрова-
дження нового індексу сприятиме інтеграції торго-
вельних майданчиків та узгодженню політики ціно-
утворення [7].

Іншим сегментом ринку деривативів є позабіржо-
вий сектор, який, за оцінками експертів, становить 
приблизно 95% похідних фінансових інструментів. 
Варто наголосити, що зазначений сектор є більш 
прибутковим, а значна кількість операцій знахо-
диться поза межами нагляду офіційних регуляторів. 
Для зазначеного фінансового інструменту відсутня 
стандартизація параметрів угод, що зменшує ліквід-
ність ринку. Проте система управління похідними 
фінансовими інструментами в межах офіційних бан-
ківських установ також може бути дуже складною і 
непрозорою.

На кінець II кварталу 2014 р. світовий обсяг поза-
біржових деривативів склав 691,5 млрд дол., що на 
18% більше, ніж було перед економічною кризою у 
2008 р. (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка позабіржових деривативів  
за 1998–2014 рр.

Складено за: Amounts outstanding of over-the-counter (OTC) 
derivatives [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.bis.org/statistics/derdetailed.htm

На кінець червня 2014 р. валова ринкова вар-
тість позабіржових деривативів склала близько 17,4 
трлн дол., знизившись порівняно з аналогічним пері-
одом 2013 р. на 13,9%. Окреслена тенденція поясню-
ється поступовим зменшенням процентних дерива-
тивів, які займають становище, що превалює, серед 
позабіржових інструментів. На ринках кредитних 
дефолтних свопів на кінець червня 2014 р. контр-
акти з центральними контрагентами склали 27% від 
умовних CDS, що на 23% більше порівняно з анало-
гічним періодом попереднього року [9].

Розвиток фінансового інжинірингу на ринку 
позабіржових фінансових інструментів призвів до 
появи кредитних деривативів, екзотичних похідних 
фінансових інструментів, до яких належать азій-
ські, бар’єрні, бінарні, складні опціони. Серед пред-
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ставлених контрактів на особливу увагу заслуговує 
такий інноваційний продукт, як бінарний опціон 
(цифровий опціон, опціону «все або нічого», опціон 
із фіксованим прибутком), що являє собою похідний 
фінансовий інструмент, який залежно від виконання 
зазначеної умови щодо зростання чи зменшення вар-
тості базового активу у встановлений момент часу 
приносить заздалегідь визначений розмір прибутку 
або збитку. Згідно з класифікацією бінарних опціо-
нів у системі інтернет-трейдингу виділяються: кла-
сичний бінарний опціон (Call-опцін та Put-опціон); 
опціон «Конструктор»; опціон «One touch» опціон 
Range; кореляційний бінарний опціон [10].

В умовах детінізації банківського сектору ключо-
вою проблемою стає визначення «токсичності» цих 
активів, що пояснюється намаганнями банків мінімі-
зувати допуск до певної інформації про їхню діяль-
ність та відсутністю узгодженої міжнародної сис-
теми обліку деривативів. Парадоксальність ситуації 
у тому, що світовими центрами тіньової банківської 
системи стали США та країни ЄС, які належать до 
групи найрозвиненіших держав світу та вважаються 
лідерами у боротьбі з незаконними операціями у 
фінансовій сфері.

Варто зазначити, що між ризиками за кредитами 
та бінарними опціонами існують значні відмінності, 
оскільки торгівля останніми відбувається в умовах біль-
шої невизначеності. Основними факторами, що впли-
вають на кредитні ризики похідних фінансових інстру-
ментів, є: волатильність процентної ставки, валюти, 
товарів, акцій тощо; строки погашення та ліквідність 
контрактів; кредитоспроможність контрагентів.

Для більшості угод з похідними фінансовими 
інструментами кредитні ризики є двосторонніми, 
насамперед це стосується свопів, які становлять осно-
вну частину похідних банківських контрактів. Тобто 
у різні періоди функціонування контракту кожний 
учасник договору може мати поточний кредитний 
ризик по іншій стороні. Оскільки рівень кредитного 
ризику являє собою функцію руху ринкових факто-
рів, то банківські установи не мають обмежені мож-
ливості щодо визначення кількісних характеристик 
деривативних контрактів у майбутньому [11].

Введення у 2015 р. в ЄС нормативно-правових 
актів, що включають правила на електронну тор-
гівлю, забезпечують прозорість та рентабельність, 
а також здійснення клірингу для стандартних сво-
пів, сприятиме посиленню регулювання європей-
ського ринку деривативів. Активні зусилля Франції 
й Австрії призвели до того, що з 1 січня 2016 р. всі 
фінансові операції, за винятком первинного ринку 
і банківських кредитів, будуть обкладатися подат-
ком, якщо хоча б одна зі сторін перебуває в ЄС. 
Уряд Франції в рамках впровадження податку на 
фінансові трансакції має на меті оподаткування усіх 
деривативів, а не лише кредитних дефолтних сво-
пів (CDS). Угода повинна бути розповсюджена на усі 
фінансові продукти, за винятком первинного ринку 
і банківських кредитів. Удосконалена директива 
Євросоюзу «Про ринки фінансових інструментів» – 
MiFID ІІ (Markets in Financial Instruments Directive) 
(2014 р.) – передбачає обмеження з використання 
високочастотної торгівлі за допомогою автомати-
зованих комп’ютерних систем, використання тем-
них пулів ліквідності та спекуляцій з сировинними 
активами. Чималаа увага приділяється створенню 
організованої торгівельної платформи, що дозволить 
покращити прозорість на позабіржовому ринку дери-
вативів. Остаточне запровадження норм MiFID II у 
2017 р. повинно сприяти уповільненню нормативно-

правових змін, які регламентують діяльність фінан-
сових компаній [12].

У США існує низка протиріч стосовно ролі та 
ступеня регулювання ринку похідних фінансових 
інструментів. Критики послаблення регулювання 
фінансової системи обґрунтовують свою точку зору 
підвищеним ризиком діяльності банківських уста-
нов, які намагаються максимізувати прибутки за 
рахунок здійснення сумнівних операцій. Прибічники 
лібералізація вважають, що регулювання відповідно 
до Закону Додда-Франка значно збільшує витрати 
банківських установ та не захищає національну еко-
номіку від кризових явищ. Уряд США розглядає 
можливість щодо збільшення фінансування Комісії 
з цінних паперів і бірж на 15% – до 1,7 млрд дол. у 
2016 р., Комісії з ф’ючерсної біржової торгівлі – на 
29%, до 322 млн дол.

Регулювання ринку похідних фінансових інстру-
ментів доцільно здійснювати виходячи з пропозицій 
комісара Комісії з ф’ючерсної біржової торгівлі США 
Дж. Джанкарло. Запропонована посадовцем альтер-
натива є більш ефективною порівняно з Розділом VII 
Закону Додда-Франка. До основних пропозицій нале-
жать:

1. Надання Комісії з ф’ючерсної біржової торгівлі 
можливості повного нагляду за ринком свопів.

2. Запровадження єдиних правил Комісією з 
ф’ючерсної біржової торгівлі щодо торгівлі свопами.

3. Повернення до гнучких механізмів Закону 
Додда-Франка, які дозволяють органічно розвивати 
ринок свопів у країні.

4. Встановлення вимог до фінансових продуктів, 
підвищення професіоналізму та формування етичної 
поведінки у учасників ринку свопів.

5. Підвищення прозорості трансакцій за рахунок 
сприяння торгівлі свопами та підвищення ліквід-
ності ринку.

Інтенсивний розвиток біржової торгівлі та впро-
вадження інноваційних цифрових технологій при-
зводять до поступового відмирання традиційних 
механізмів торгівлі фінансовими інструментами. З 2 
липня 2015 р. CME Group Inc., яка є найбільшим 
північноамериканським ринком фінансових дерива-
тивів та має торгові майданчики у Чикаго і Нью-
Йорку, переходить лише на електронну торгівлю 
ф’ючерсними контрактами. Проте складність органі-
зації угод на торгівлю ф’ючерсами S&P500 та опці-
онами на ф’ючерси у сучасних умовах не дозволяє 
відмовитись від класичної системи їх продажу [13].

Запровадження секторальних санкцій та зниження 
цін на нафту у 2014 р. викликали турбулентність на 
валютному ринку Росії, що істотно вплинуло на функ-
ціонування ринку похідних фінансових інструментів 
країни. Падіння курсу рубля призвело до значних 
збитків національних корпорацій, які долучились до 
тіньового ринку позабіржових валютних деривати-
вів. Основною причиною завданих компаніям збит-
ків стала їхня ризикована політика, яка передбачала 
створення похідних фінансових інструментів для 
зниження процентних витрат за кредитами або отри-
мання додаткових доходів спекулятивного характеру 
на курсовій переоцінці. У зазначених обставинах Уряд 
Росії не має можливостей детально проаналізувати 
ситуацію у зв’язку з відсутністю повної та достовір-
ної інформація про фактичні обсяги тіньового ринку 
позабіржових деривативів, і, як наслідок, неможливо 
визначити рівень втрат від його діяльності [14].

Реєстрація похідних фінансових інструментів в 
Україні почалася у 2009 р., проте вітчизняні компанії 
розглядають їх переважно як засіб оптимізації подат-
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кових зобов’язань, що стримує розвиток ринку дери-
вативів у країні. 4 грудня 2014 р. для інтенсифікації 
торгівлі на фондових біржах Правлінням НБУ було 
прийнято постанову № 793 «Про затвердження Поло-
ження про порядок погодження Національним бан-
ком України типових (зразкових) форм деривативів». 
На початок 2015 р. право на торгівлю зазначеними 
деривативами в країні отримали ПФТС, Українська 
біржа та фондова біржа «Перспектива». В умовах 
нестабільності фінансової системи та значної деваль-
вації національної валюти у лютому 2015 р. фондова 
біржа «Перспектива» змушена була призупинила 
торги місячними ф’ючерсними контрактами на курс 
гривні до долара США та курс гривні до євро [15].

Висновки. Отже, в сучасних умовах спостеріга-
ється посилення ризиків у глобальному економіч-
ному середовищі, що пояснюється зростанням спе-
кулятивних позабіржових операцій з похідними 
фінансовими інструментами. Окреслені тенденції 
посилюються запровадженням інноваційних видів 
зазначених інструментів, серед яких окреме місце 
посідають цифрові контракти. Поряд з цим істотна 
концентрація біржових деривативів у незначної 
кількості банківських установ призводить до моно-
полізації ринку та його тінізації. Удосконалення 
нормативно-правових механізмів регулювання рин-
ків похідних фінансових інструментів відповідно 
до існуючих реалій дозволить посилити прозорість 
їхньої біржової та позабіржової торгівлі, а також 
мінімізувати існуючі ризики.
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Статья посвящена исследованию роли эндогенных факторов в обеспечении инновационного развития на региональном и 

локальном уровнях. Система детерминант и механизмов стимулирования инноваций раскрыта на основе обобщения значитель-
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The article investigates the role of endogenous factors in the facilitation of innovative development at the regional and local levels. 

The system of determinants and mechanisms to promote innovation has been disclosed on the base of the synthesis of a significant 
amount of international theoretical and applied case-studies. A set of complex recommendations on the formation of an innovation-
oriented model of regional economic development has been substantiated.
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації еко-
номічних відносин сформувалася тенденція до гіпер-
концентрації інноваційно-інвестиційної діяльності в 
межах певних локалізованих осередків економічного 
зростання. Встановлено, що навіть у межах кордонів 
розвинених країн регіони з подібним інноваційним 
потенціалом часто демонструють доволі різні тен-
денції економічного зростання. Таким чином, доволі 
актуальною є необхідність дослідження внутрішніх 
чинників локального інноваційного розвитку регіо-
нів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важ-
ливий внесок у дослідження окресленої пробле-
матики зробили А. Скот (дослідження регіонів як 
«двигунів» сучасного глобального економічного 
порядку) [1, с. 391-411], М. Сторпер (регіон як центр 
некомерційних взаємозв’язків та взаємозалежнос-
тей) [2, c. 191-221], Ф. Кук та К. Морган (дослі-
дження мережевої економіки європейських регіо-
нів) [3], А-Л. Саксеніан (порівняння конкурентних 
переваг американських регіонів «Кремнієва долина» 
та «Шлях 128») [4], Р. Флоріда (дослідження амери-
канських інвестицій в інновації та трансфер техноло-
гій, що супроводжується формуванням «регіонів, що 
навчаються») [5], П. Маскел та А. Малмберг (аналіз 
ролі локалізації у процесі навчання компаній; дослі-
дження транскордонних регіональних інноваційних 
систем) [6], А. Амін і Н. Тріфт (концепція «інститу-
ційної щільності») [7].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає у розкритті сутності та ролі локальних ендоген-
них чинників у забезпеченні інноваційного розвитку 
регіонів в умовах інтенсифікації глобальних інтегра-
ційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блематика географічної концентрації компаній, яка 
обумовлює формування локальних переваг іннова-
ційно-технологічного розвитку, аналогічних велико-
масштабному промисловому виробництву, які немож-
ливо отримати окремому підприємству поза межами 
локалізованої колабораційної моделі, здавна привер-
тала увагу вчених-економістів [8, с. 225], проте осо-
бливо актуальною стала у 70-х роках ХХ сторіччя 
у дослідженнях італійських авторів про промислові 
райони «третьої Італії», розвиток яких характери-
зувався надшвидкими темпами агломерації іннова-
ційно-інвестиційного потенціалу та їх стрімким про-
никненням на світові ринки. Саме цей період став 
переломним для економічної науки, що пояснюється 
формуванням нової парадигми економічного розви-
тку, яка базувалася на концепції «гнучкої спеціалі-
зації виробництва» [9]. Остання ж пов’язувала ефек-
тивність нових інноваційно-орієнтованих локальних 
моделей з процесами корпоративної реструктуриза-
ції у міжнародному бізнесі, адже протягом аналізо-
ваного періоду транснаціональні компанії в умовах 
рецесії масово вдавалися до аутсорсингу своїх вироб-
ничих функцій, намагаючись позбавитися від некон-
курентних видів діяльності, надаючи перевагу вза-
ємодії із зовнішніми субпідрядниками, якими були, 
як правило, невеликі компанії. У ході розвитку 
вищеозначених процесів корпоративної реструкту-
ризації та аутсорсингу, малі компанії-субпідрядники 
поглиблювали свою спеціалізацію, що у свою чергу 
обумовило посилення взаємозалежності між ними 
за одночасного зменшення монопольної сили круп-
них компаній. Це сприяло формуванню специфічної 
системи координації між різними етапами виробни-
чих процесів, яка, на відміну від ієрархічної моделі 
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управління великої компанії, базувалася на сукуп-
ності багатовекторних горизонтальних зв’язків між 
МСП, що сприяло зростанню продуктивності праці, 
інтегрованості та гнучкості новостворених промисло-
вих районів.

Вищенаведені системні зміни в організації про-
мислового розвитку обумовили необхідність теоре-
тичних досліджень умов і чинників формування 
локального інноваційного середовища. Разом з тим 
однозначного підходу до тлумачення його сутності 
та складових компонентів у науковій літературі 
вдалося досягти не одразу, оскільки, як виявилося 
пізніше, бракувало міждисциплінарного підходу. 
За визначенням Д. Маіллата, локальне інноваційне 
середовище є «відкритим територіальним комплек-
сом, тобто технологічним та ринковим середовищем, 
що інкорпорує та опановує ноу-хау, правила, стан-
дарти, цінності та соціальний капітал [10, с. 117]. 
Водночас, на думку Р. Каманьї, локальне іннова-
ційне середовище є «сукупністю територіальних 
зв’язків, яка когерентним чином охоплює виробничу 
систему, різних економічних та соціальних акто-
рів, специфічну культуру та систему репрезентації, 
а також генерує динамічний колективний процес 
навчання» [11, c. 130]. Зауважимо, що інноваційне 
середовище створює особливу атмосферу взаємодо-
віри та узгодження інтересів локального бізнесу, яку 
Д. Маіллат вдало ідентифікує як «хімію кооперації», 
тобто «сукупність факторів, що спонукають компа-
нії долати традиційні бар’єри конкуренції для обго-
ворення спільних технологічних проблем, взаємного 
навчання та пошуку колективних механізмів вирі-
шення згаданих проблем» [10, с. 118]. Отже, можна 
стверджувати, що локальне інноваційне середовище 
є конгломератом компетенцій та когнітивних мож-
ливостей різних агентів локального інноваційного 
розвитку, який не є складовою локалізованих вироб-
ничих систем, але створює відповідний фон, у межах 
якого останні розвиваються.

Узагальнення теоретичних розробок та міжна-
родних прикладних контекстних досліджень дозво-
ляє виявити низку ендогенних чинників локального 
інноваційного розвитку, об’єднавши їх у три групи, 
що відображено на рисунку 1.

Перша група детермінант, яка відображає пере-
думови та вірогідність формування інноваційного 
кластеру у певній місцевості, охоплює сукупність 
локальних ресурсів та факторів економічного розви-
тку. Друга група чинників – початкові імпульси – 
відображає події та заходи місцевих органів само-
врядування, компаній, науково-дослідних установ 
чи інших суб’єктів, які надають одноразові стимули 
для започаткування інноваційних форм локального 
розвитку. Чи не найважливішою є третя група чин-
ників – процеси саморозвитку інноваційних класте-
рів, яка відображає накопичення у певній місцевості 
критичної маси ресурсів та економічних агентів пев-
ної галузі, що обумовлює активізацію інноваційної 
діяльності в межах даного кластера у прискореному 
темпі.

За даними Т. Бреннера та А. Мюліга, отриманими 
в результаті узагальнення чинників формування 
близько 160 інноваційних кластерів світу, найваж-
ливішими передумовами їх виникнення були: наяв-
ність у регіоні кваліфікованої робочої сили, закладів 
вищої освіти і науки, а також інноваційних мереж, 
які є координованими (на основі прямих неієрархіч-
них зв’язків між усіма її учасниками) сукупностями 
гетерогенних професійних суб’єктів (державних 
дослідних лабораторій, центрів технологічних дослі-
джень, компаній тощо), що спільно беруть участь у 
розробці, створенні та поширенні виробничих проце-
сів, товарів та послуг, певна частина котрих комер-
ціалізується [10, с. 122]. При цьому ефективність 
локального інноваційного середовища визначається 
здатністю його суб’єктів брати участь у процесах 
колективного навчання та одночасно знижувати 
витрати на збір та обробку науково-технічної інфор-
мації. Такі властивості формуються під впливом 
спільного культурного фону, що пов’язує локаль-
них агентів та інституції у синергетичні мережі, 
що і дозволяє знизити невизначеність, а відтак – і 
рівень трансакційних витрат. Численні переваги 
мережної взаємодії, на думку Р. Каманьї, базуються 
на «неписаних кодексах поведінки ... декодуванні 
складних повідомлень ... і... формуванні спільних 
«уявлень» та загальному баченні продуктів і техно-
логій» [11, c. 134].

Загалом, диференціація 
локальної та регіональної 
спроможності створення або 
адаптування нових техноло-
гій, а отже й економічна нерів-
ність є наслідком регіональних 
відмінностей інституційного 
середовища та організацій-
них форм його інституціалі-
зації [13]. Формальні (законо-
давство, адміністративні 
системи) та неформальні (тра-
диції, звичаї, соціальні сте-
реотипи) інституції формують 
локальне інституційне середо-
вище, тоді як компанії, проф-
спілки, міськради та держава 
є його суб’єктами. Ці два ком-
поненти у взаємодії відіграють 
ключову роль у зменшенні 
невизначеності економічного 
середовища у регіоні. Керу-
ючись цими міркуваннями, 
А. Амін та Н. Тріфт впрова-
дили поняття «інституційної 
щільності», що відображає 

 

Ендогенні чинники 

Передумови 

- кваліфікована робоча сила 
- якість життя, рівень зарплатні 
- розвинена освітня система 
- розвинена наукова система 
- державна політика 
- політика місцевих органів влади 
- суспільні та інноваційні мережі 
- технологічні парки 
 

- характер місцевого попиту 
- наявність спеціалізованих постачальників 
- галузева структура місцевої економіки 
- місцевий ринок капіталів 
- економіко-географічне розташування 
- транспортна інфраструктура 
- рівень урбанізації 
- культура, традиції та історичні передумови 
 

Початкові імпульси 

- заснування провідних компаній 
- кластерні ініціативи 
- наукові відкриття 
- заходи щодо просування  
  місцевості 
- історичні події 
   

Самопідсилювальні процеси 
- локальна акумуляція людського капіталу 
- внутрішньо- та міжгалузевий трансфер знань і  
  технологій 
- державно-приватне партнерство 
- взаємодія компаній з венчурними фондами 
- міжфірмова кооперація, утворення спін-офів 
- взаємодія між споживачами та постачальниками 
- локальна концентрація компаній одного сектору 
 

Рис. 1. Система ендогенних чинників локального інноваційного розвитку
Джерело: складено автором на основі [12, с. 490-491]
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присутність у певному локалітеті численних інсти-
туцій, розвинених громадських структур, які інтен-
сивно взаємодіють між собою, що сприяє колектив-
ному усвідомленню спільної локальної концепції 
економічного розвитку [14]. Формування локальної 
інституційної системи є тривалим процесом, залеж-
ним від історичного розвитку, який, за Р. Мартіном 
та П. Санлі, створює «ефект колії» (path dependence 
effect), котрий є «імовірнісним процесом, у якому 
в кожний момент часу набір можливих майбутніх 
траєкторій розвитку технологій, інституцій, фірм 
або галузей визначається як минулим, так і теперіш-
нім станом системи, що досліджується» [15, c. 402]. 
Таким чином, минуле визначає можливі варіанти 
інноваційного розвитку, а теперішнє детермінує 
вибір одного із них. Ефект колії втілюється у автока-
талітичних самопідсилювальних процесах, які зами-
каються у певній (з-поміж спектра усіх можливих) 
технологічній траєкторії розвитку економіки. Такі 
процеси характеризуються: технологічною суміс-
ністю та комплементарністю, ефектом віддачі від 
масштабів виробництва, а також перешкодами для 
виходу з галузі, пов’язаними з втратами колишніх 
інвестицій у випадку зміни технології використання 
фізичного та людського капіталу [16, c. 185].

Разом із тим наявність системи передумов і 
чинників, як свідчить практика, ще не є гаран-
тією успішного інноваційного розвитку регіону, 
як і не є запорукою утворення інноваційних клас-
терів, котрі часто потребують початкового стимулу 
для їх заснування та подальшого успішного функ-
ціонування. Найбільш поширеними стимулами для 
локального інноваційного розвитку є заснування у 
регіоні провідних компаній, а також активна дер-
жавна і регіональна політика ініціювання кластерів. 
За визначенням Комісії ЄС, кластерна політика – 
це «організовані зусилля щодо стимулювання зрос-
тання і конкурентоспроможності кластерів у регіоні, 
за участю компаній-учасниць кластеру, уряду та/ 
або наукового співтовариства» [17, c. 10]. Вона спря-
мована на підтримування економічного динамізму 
існуючих кластерів та розширення можливостей для 
утворення нових кластерів [18, c. 5].

Численними дослідженнями встановлено, що 
заснування кластера – це лише початкова фаза клас-
терного циклу, фундаментальною ж основою його 
успішного розвитку є акумулювання критичної маси 
та процеси самопідсилення інноваційного розвитку, 
до найбільш поширених з яких на практиці відно-
сять локальну акумуляцію людського капіталу, гео-
графічну концентрацію компаній суміжних секторів, 
інтенсивну міжфірмову кооперацію та внутрішньо-
галузевий трансфер знань і технологій [12, с. 489]. 
Проте більшість самопідсилювальних процесів 
можна об’єднати у поняття «локальне колективне 
навчання», яке, за визначенням Д. Кібла, означає 
формування спільної бази знань та процедур у гео-
графічно близьких фірм, які полегшують співп-
рацю та забезпечують вирішення спільних про-
блем [19, c. 320]. До основних механізмів передачі 
знань та навчання відносять: взаємодію між поста-
чальниками та споживачами, виробниками та корис-
тувачами обладнання; формальні та неформальні 
колабораційні зв’язки між компаніями одного сек-
тору; міжфірмову мобільність висококваліфікова-
них працівників в межах локального ринку праці, а 
також утворення нових компаній на основі вже існу-
ючих фірм, університетів чи науково-дослідних лабо-
раторій (спін-офф). У цьому контексті, Е. Лоренц 
виділяє три сфери, в яких компаніям конче необхідно 

сформувати загальнодоступну базу знань. По-перше, 
з точки зору створення передумов для колективного 
навчання, існує необхідність розробити спільну мову 
для обговорення технологічних і організаційних про-
блем. У цьому сенсі провідна роль належить локаль-
ним стандартам чесності та обміну інформацією, що 
є визначальними факторами адаптації економічних 
партнерів до непередбачуваних ситуацій, які безпо-
середньо не можуть бути відображені в офіційних 
контрактах. Чітке розуміння та узгодження пра-
вил співробітництва у процесі створення загальної 
знаннєвої бази забезпечують основу для зростання 
взаємної довіри партнерів інноваційного співробіт-
ництва [19, c. 320]. По-друге, Е. Лоренц вказує на 
потребу формування загальнодоступної термінології 
у специфічних сферах технологічних або інженерних 
знань, яка дозволить різним компаніям ефективно 
співпрацювати у межах технологічного проекту. 
Найбільші ускладнення у цій сфері пов’язані з неко-
дифікованим (або неявним) характером знань, пере-
дача яких залежить від рівня міжфірмової мобіль-
ності окремих осіб або груп інженерів, наділених 
значним практичним досвідом у сфері відповідних 
технологій. Третій вид спільних знань – управлін-
ські компетенції щодо менеджменту складних еконо-
мічних відносин, розподілу обов’язків між різними 
групами фахівців, забезпечення узгодженості колек-
тивного прийняття рішень тощо [19, c. 321].

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна обґрунтувати комплекс рекомен-
дацій щодо формування інноваційно-орієнтованої 
моделі економічного розвитку регіонів:

- по-перше, формування глобальної економіки, 
що базується на знаннях потребує ідентифікації 
локальних передумов інноваційного розвитку, необ-
хідних для конкурентного позиціонування країни та 
її регіонів на світових ринках. При цьому наявність 
високого освітнього та науково-технічного потенціа-
лів (як свідчить гіркий досвід пострадянських країн) 
ще не є запорукою інноваційності регіону, а потребує 
значних зусиль (з боку бізнесу, державних або муні-
ципальних органів управління тощо) щодо започат-
кування та розвитку кластерних та інших локалізо-
ваних високотехнологічних ініціатив;

- по-друге, утворення гнучких локальних моделей 
інноваційного розвитку у розвинених країнах най-
частіше пов’язане з інтенсифікацією багатовектор-
них поліструктурних зв’язків між суб’єктами ство-
рення, поширення та комерційного використання 
нових технологій в рамках державно-приватного 
партнерства, тому необхідним є постійний діалог у 
форматі «держава-бізнес-наука» та заохочення різно-
манітних форм внутрішньо- та міжрегіональної коо-
пераційної взаємодії у пріоритетних сферах іннова-
ційного розвитку;

- по-третє, економічний розвиток у постіндустрі-
альну епоху тісно переплітається з соціальними чин-
никами, особливо у сфері інноваційної діяльності, 
що обумовлює важливість міжособистісних відно-
син у дусі партнерства та креативності, особливо 
на регіональному та локальному рівнях. У зв’язку 
з цим досягнення успіхів на шляху розбудови інно-
ваційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку 
неможливе без урахування соціальної складової, яка 
пов’язана зі створенням висококваліфікованих робо-
чих місць, забезпеченням достойного рівня оплати 
найманої праці, розподілом коштів інноваційної 
політики на конкурсних засадах за принципом вина-
городи найбільш конкурентних та інноваційних про-
ектів, дослідних мереж, кластерів тощо.
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У роботі здійснено аналіз стандартів якості молока та молочної продукції в Україні та країнах ЄС. Визначено основні шляхи 
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В работе проведен анализ стандартов качества молока и молочной продукции в Украине и странах ЕС. Определены 

основные пути адаптации производства молока к европейским требованиям в условиях интеграции с ЕС. Проанализирован 
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In this article analyzed are the quality standards of milk and dairy products in Ukraine and the EU. The main ways of adapting milk 

production to European standards in terms of integration with the EU are defined. The level of quality of milk in Ukraine is analyzed.
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Постановка проблеми. У зв’язку з інтеграцією 
України у світовий економічний простір збільшу-
ється вплив кон’юнктури світового ринку на рівень 
розвитку економіки нашої держави в цілому. Нині 
багато молокопереробних підприємств, з огляду на 
дефіцит сировини, не мають можливості забезпечу-
вати належну її якість відповідно до вимог міжна-
родних стандартів. Але це питання буде ставати усе 
гостріше, тому його вирішення є для галузі надзви-
чайно важливим, так як виробництво якісних та без-
печних продуктів харчування є основним напрямом 
забезпечення продовольчої безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьо-
годні питанням ефективного функціонування молоко - 
продуктового підкомплексу присвячена низка 
робіт відомих вітчизняних учених – М.М. Іль-
чук, В.І. Радько, О.В. Михайленко, Н.Б. Куготова, 
В.Ф. Могутова, О.П. Осадчук, Т.М. Пшенична та ін. 
Однак проблема підвищення економічної ефектив-
ності виробництва молока та його переробки, адапта-
ції підприємств молочної галузі до вимог ЄС, якості 
та безпеки молочної продукції залишається вкрай 
актуальною, особливо в сучасних умовах розвитку 
економіки.

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в тому, щоб проаналізувати рівень якості 
молока в Україні, визначити основні проблеми забез-
печення якості та безпеки молочної продукції, здій-
снити порівняльну характеристику діючих нормати-
вів щодо якості молока в Україні та країнах ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
рахунок сприятливих агрокліматичних умов Укра-
їна має неабиякий потенціал для розвитку агропро-
мислового комплексу, зокрема у сфері виробництва 
молока та молочних продуктів. Так, одним із найак-
туальніших питань на ринку молока в Україні є його 
експортна спроможність, зокрема до Європейського 
Союзу, а також перспективи подолання технічних 

бар’єрів на шляху експорту української молочної 
продукції. Входження України до СОТ і наміри інте-
груватись у ЄС потребують чіткого дотримання зако-
нів ринкової економіки в агропромисловому вироб-
ництві і, зокрема, в системі реалізації молока та 
молочної продукції за рахунок адаптації товарови-
робників до міжнародних вимог та вимог ЄС щодо її 
якості (масова частка жиру, води, молочного білка; 
титрована кислотність; індекс розчинності; дозволе-
ний вміст сторонніх домішок; вимоги до маркування 
тощо) [3].

Керівництво країни повинно забезпечувати вироб-
ництво молока в обсягах, що відповідають нормам 
державної продовольчої безпеки, та мати ресурсний 
експортний потенціал. Проте на сьогодні в Україні 
молоко виробляється у недостатній кількості, щоб 
забезпечити науково обґрунтовану необхідну норму 
споживання молока та молочних продуктів, яка в 
середньому має становити 380 кг на особу в перера-
хунку на молоко. Населення України в середньому 
споживає всього лише 59% від науково обґрунтова-
ної норми. При цьому виробництво молока впродовж 
останніх років скорочується і за останні 15 років 
зменшилось на 12%. Відповідно, і фонд споживання 
скоротився на 2,1%, але у структурі використання 
виробленого молока, фонд споживання зріс аж на 
11% і на кінець 2014 року становив 9581 тис. тонн 
(табл. 1).

Одним із основних чинників ефективної госпо-
дарської діяльності молокопереробних підприємств є 
якість та безпечність молочних продуктів. В Укра-
їні існує велика кількість стандартів на молоко 
та молочні продукти, чинних в Україні – близько 
250, включаючи ДСТУ, ГОСТ, ТУ. В Україні з 
2004 року вступив в дію Закон України «Про молоко 
та молочні продукти», вимоги до молока встанов-
ленні в ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. 
Вимоги при закупівлі», вимоги до молокопродуктів 

СЕКЦІЯ 3 
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встановлені в державних стандартах прийнятих в 
2005-2008 роках, окрім того вимоги до маркування 
продукції встановлено в ДСТУ 4518-2008 «Продукти 
харчові. Маркування для споживачів» (який розро-
блений на підставі «Загального стандарту на марку-
вання розфасованих харчових продуктів» (CODEX 
STAN 1-1985) [8].

Низька економічна ефективність галузі, пов’язана 
з використанням у молочному виробництві застарі-
лих екстенсивних технологій, відсутністю як висо-
кого рівня спеціалізації галузі на рівні господарю- 
ючих суб’єктів, так і якісного наукового супроводу у 
справі вдосконалення виробничих процесів. Потрібно 
незабувати і про низький рівень підготовки фахівців 
з боку профільних навчальних закладів, недосконалу 
систему племінної справи та неефективний механізм 
її державної підтримки [5, с. 242-243].

Соціологічне опитування показало, що такий 
показник, як якість, найбільше вливає на вибір 
молочної продукції – 57,5%, далі споживачі зверта-
ють увагу на свіжість (термін придатності) – 43,4% 
і ціну – 34,2%. Тому якість молочної продукції 
потрібно розглядати як ключову передумову забезпе-
чення конкурентоспроможності молочної галузі.

В Україні якість молочної сировини, яку при-
ймають на переробні підприємства для виготовлення 
молочних продуктів, регламентується вимогами 
ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги 
при закупівлі». З 1 серпня 2007 року до цього стан-
дарту було внесено зміни та доповнення – введено 
новий ґатунок сировини – «Екстра». У країнах 
ЄС основним документом, де прописано вимоги до 
якості та безпеки харчових продуктів є Постанова 
(ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту та Ради 
від 29 квітня 2004 року, якою встановлюються спе-
цифічні правила щодо гігієни харчової продукції. 
Так, у секції ХІ – «Сире молоко та молокопродукти» 

викладено вимоги для підприємств харчової галузі, 
які займаються виробництвом або збиранням сирого 
молока. У країнах ЄС молоко має тільки один сорт, а 
в Україні – чотири (табл. 2) [1; 2].

Порівнюючи діючий стандарт на молоко ДСТУ 
3662-97 з аналогічним документом Європейського 
Союзу Постанова ЄС 853/2004, можна зробити 
висновок, що навіть те молоко, яке в Україні від-
носять до вищого ґатунку не відповідає стандартам 
ЄС. Деякі показники молочної сировини в Україні 
взагалі не контролюються. Наприклад, точка замер-
зання [6, с. 27-30].

Потрібно також відзначити, що в Європейському 
Союзі головним законодавчим актом, який регулює 
безпеку харчових продуктів, є регламент № 178 від 
2002 року. Ним передбачено, що харчовий ланцюг 
розглядають як єдине ціле «від поля до столу», про-
дукти простежують на усіх ланках їхнього вироб-
ництва та обігу, а відповідальність за безпечність 
продуктів несуть оператори ринку. Дія регламенту 
поширюється на всі етапи виробництва, переробки 
та реалізації харчових продуктів, а також кормів для 
тварин, які призначені для виготовлення продуктів, 
котрі споживає людина.

Законодавство України звичайно потребує удо-
сконалення та доопрацювання у сфері виробництва 
і переробки молока, але ці зміни потребують і мож-
ливості їх практичної реалізації. Так, наприклад, 
якість молока, що виробляється в Україні, не відпо-
відає європейським стандартам, що найменше з двох 
причин. Насамперед тому, що якість сировини не від-
повідає європейським стандартам. Зміну управління 
якістю молочної продукції необхідно здійснювати у 
всьому харчовому ланцюзі «виробництво – спожи-
вання», який включає виробництво молочної сиро-
вини, її переробку, реалізацію та споживання готової 
продукції. Другий чинник – устаткування молочних 

Таблиця 1
 Обсяги виробництва і фонд споживання молока України у 2000–2014 рр.

Показники
Роки 2014 р. до 2000 р.

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 +/– %

Виробництво, тис. тонн 12658 13714 11249 11086 11378 11488 11133 –1525
–12

Фонд споживання, тис. тонн 9789 10625 9470 9363 9797 10050 9581 –208 –2,1

% фонду споживання від загального 
обсягу виробництва 77 77 84 84 86 87 86 9 11

у розрахунку на 1 особу, кг 199,1 225,6 206,4 204,9 214,9 220,9 222,8 23,7 11,9

% від рекомендованої норми 
споживання молока і молокопродуктів 52 59 54 54 57 58 59 6 12

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика діючих нормативів щодо якості молока в Україні та країнах ЄС

Показники
Україна (ДСТУ 3662-97) ЄС 

(Постанова853/2004)Екстра Вищий ґатунок Перший ґатунок Другий ґатунок

Загальна кількість  
КУО/см3, МАФАнМ ≤100 тис. ≤ 300 тис. ≤500 тис. ≤3 млн. ≤ 100тис.***

Температура, °С ≤6 ≤8* ≤10 ≤8 ≤ 6**

Масова частка сухих 
речовин >12,2 >11,8 > 11,5 > 10,6 –

Соматичні клітини см3 ≤400 тис. ≤ 400 тис. ≤ 600 тис. ≤800 тис. ≤ 400тис.****

Точка замерзання не контролюється
– 0,52 °С (Директива 

92/46 ЄЄС, доп.  
№ 94/330/ЄС)

Примітка:
* – при термінах зберігання не більше 12 годин;
** –8°С при щоденному збиранні і 6 °С, якщо збір не щоденний;
*** – середнє геометричне значення за 2 місяці, з відбором 2 зразків на місяць;
**** – середнє геометричне значення за 3 місяці, з відбором 1 зразка на місяць за умови, якщо експерт не визначає іншу методологію, щоб 
взяти до уваги сезонні зміни у рівнях виробництва.
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підприємств. Багато молокопереробних підприємств 
працюють на обладнанні, яке встановлювалося ще за 
радянських часів, що не сприяє високій якості про-
дукції. 90-95% молочних ферм в Україні потребують 
оновлення та реконструкції. Так само, як і близько 
75% підприємств переробної галузі. Водночас ще 
однією перешкодою може стати відсутність в Україні 
системи виробництва молока, оскільки близько 60% 
цього продукту заготовляють у домашніх господар-
ствах. Такої практики в ЄС не існує, тому довести, 
що за українським молоком є належний контроль, 
вкрай складно [7].

Проаналізувавши розподіл молочної сировини, що 
надходить на переробку від сільськогосподарських 
підприємств за ґатунками, було з’ясовано, що частка 
молока вищого ґатунку в останні роки поступово 
збільшується і в 2014 році становила 34%. З’явилася 
також молочна сировину екстра класу. Але в про-
центному співвідношенні частка такої сировини усе 
ще незначна – 9%. При цьому, як і раніше, най-
більша частка молока, закупленого переробними під-
приємствами, припадає на молоко І ґатунку – 52% 
(рис. 1).
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Рис. 1. Якість молока коров’ячого, 
закупленого переробними підприємствами у 

сільськогосподарських підприємств у 2014 р., %
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Рис. 2. Якість молока коров’ячого, закупленого 
переробними підприємствами у господарств 

населення у 2014 р., %

А від господарств населення взагалі не надходить 
молока екстра-класу. Найбільша частка у структурі 
закупівлі молока переробними підприємствами нале-
жить молоку ІІ ґатунку – 84%. Цей фактор обумовле-
ний тим, що на переробку від господарств населення 
надходить молоко, до якого застосовувалося ручне 
доїння, що порушує санітарно-гігієнічні норми. Крім 
того, не застосовується режим охолодження, а також 

використовується фальсифікація молока, що дуже 
складно контролювати у зв’язку із надходженням на 
заготівельні пункти великої кількості дрібних пар-
тій. І, як наслідок, на переробку надходить низькоя-
кісна або несортова продукція (рис. 2).

Виключно ручна праця призводить до підви-
щення загального бактеріального осіменіння про-
дукту, а зібране в одне ціле молоко від різних корів 
через умови доїння, зберігання і різну якість молока 
від різних корів знижує якість кінцевої молочної 
продукції.

Також якісні показники молока, що поставля-
ється на молокопереробні підприємства, істотно 
відрізняються залежно від сезону. Влітку якість 
страждає від високих температур, які ускладнюють 
збереження необхідних характеристик сировини при 
його доставці на переробку. Взимку ситуація дещо 
інша. З одного боку, в умовах дефіциту сировини 
частина підприємств змушені призупиняти вироб-
ництво. З іншого боку, в цей період року молоко 
загалом відрізняється більш високою якістю. Збере-
женню його якісних властивостей у ланцюжку від 
виробника до переробки сприяє природний фактор – 
холодна погода, а також більш висока сезонна частка 
молока, що виробляється в сільськогосподарських 
підприємствах, у загальному обсязі поставок [4].

Цілком логічно, що в результаті скорочення 
поголів’я і зменшення кількості виробленого молока 
переробників більше турбує не стільки якість сиро-
вини, скільки проблема, де його взяти у достатній 
кількості і за прийнятною ціною. Але вкрай низька 
якість молока, яка надходить на переробку, унемож-
ливлює виробництво якісної та безпечної молочної 
продукції у державі.

Висновки. Останні декілька років в регіонах, де 
переважна частка молока виробляється у господар-
ствах населення, переробники змушені детально вда-
ватися у специфіку і проблеми його виробництва, 
шукаючи різні форми співпраці з населенням для 
забезпечення власних підприємств більш-менш якіс-
ною сировиною. Вони облаштовують пункти збору 
молока холодильними танками, проводять періо-
дичний лабораторний контроль при зборі молока, 
організовують лекції з навчання сучасним прави-
лам догляду за худобою, сприяють у забезпеченні 
ветеринарного контролю. Деякі переробники спри-
яють створенню невеликих сімейних ферм або коо-
перативів. Проте виробництво високоякісної харчо-
вої продукції, яка характеризується безпечністю та 
конкурентоспроможністю на вітчизняному та євро-
пейському ринках, має регулюватися та контролюва-
тися на державному рівні за допомогою налагодженої 
та систематичної дії численних нормативно-право-
вих документів.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 
У статті розкрито суть, етапи та способи матеріальної мотивації персоналу, визначено роль зарплати у системі матері-

альної мотивації та інші форми оплати праці. Проаналізовано сучасні підходи матеріальної мотивації на прикладі компаній 
«Оболонь» та «Кока-кола».

Ключові слова: матеріальна мотивація, заробітна плата, оплата праці, персонал, винагорода, компенсація.

Лазоренко Л.В. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье раскрыты суть, этапы и способы материальной мотивации персонала, определена роль зарплаты в системе ма-

териальной мотивации и другие формы оплаты труда. Проанализированы современные подходы материальной мотивации на 
примере компаний «Оболонь» и «Кока-кола».

Ключевые слова: материальная мотивация, заработная плата, оплата труда, персонал, вознаграждение, компенсация.

Lazorenko L.V. FEATURES OF MATERIAL MOTIVATION OF PERSONNEL IN MODERN CONDITIONS
Essence, stages and methods of material motivation of personnel, is exposed in the article, the role of salary in the system of 

material motivation and other forms of remuneration of labour are certain. Modern approaches of material motivation are analyzed 
in «Obolon» and «Coca-cola».

Keywords: material motivation, salary, remuneration of labour, personnel, reward, indemnification.

Постановка проблеми. Жодна дія людини не від-
бувається без мотивації. Тому для успішного керу-
вання поведінкою людей у процесі їхньої трудової 
діяльності дуже важливо встановити, чому люди 
працюють, що викликає у них бажання і потребу 
працювати, чому одним робота приносить задово-
лення, а інші ставляться до неї байдуже.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
ність поняття матеріальної мотивації, її видів, спосо-
бів, форм та особливостей застосування в діяльності 
підприємства розглянута у працях таких уче-
них, як Д. Аткінсон, О.А. Богуцький, С.С. Занюк, 
М.Я. Коган, Г.І. Купалова, П.Т. Саблук, В.П. Слад-
кевич та ін. Нині важливо визначити необхідність 
розробки сучасних підходів матеріального стимулю-
вання праці з метою забезпечення високої продук-
тивності та ефективного функціонування організації.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обгрунтування ролі матеріальної мотивації персо-
налу та її вплив на кінцеві результати діяльності 
організації в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Американський уче-
ний Д. Аткінсон одним із перших запропо-
нував загальну теорію мотивації. Він зазна-
чав, що силу прагнення людини досягти 
поставленої мети можна відобразити такою 
формулою:

М = Пду • Вдц • Здц,       (1)
де М – сила мотивації (прагнення); 

Пду – сила мотиву досягнення успіхів як 
особистісної диспозиції; Вдц – суб’єктивно 
оцінювана ймовірність досягнення поставле-
ної мети (цілі); Здц – значення досягнення 
даної мети (цілі) для людини [6, с. 210].

Вплив мотивації на поведінку людини 
залежить від багатьох чинників. Мотива-

ція може бути сильною і слабкою, може змінюва-
тися під впливом діяльності людини, що й зумов-
лює зміну її поведінки у процесі роботи. Старанність, 
наполегливість у досягненні цілей формуються силь-
ними мотиваційними чинниками, а наслідком слаб-
кої мотивації є лише таке виконання роботи, яке не 
спричинить покарання. Отже, мотивація визначає 
пріоритети ділової активності, посилює бажану пове-
дінку людини.

Мотивування трудової діяльності людини зобра-
жено на рисунку 1.

Перша стадія мотиваційного процесу – виник-
нення потреби. Потреба виявляється як відчуття 
людиною нестачі чогось. Ця нестача потребує задо-
волення.

Друга стадія – спонукання до задоволення 
потреби. Наявність потреби вимагає від людини пев-
ної реакції: вона мусить щось робити, здійснювати, 
вживати певних заходів. На цій стадії відбувається 
усвідомлення індивідом чотирьох моментів: що він 
матиме після задоволення потреби; що він мусить 
зробити, щоб досягти бажаного; наскільки досяжне 
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Рис. 1. Спрощена схема мотиваційного процесу [5, с. 45]
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те, чого він бажає; наскільки те, що він може реально 
отримати, задовольнить потребу.

Третя стадія – виконання конкретних дій. На 
цій стадії індивід докладає зусиль для досягнення 
поставлених цілей.

Четверта стадія – отримання винагороди за вико-
нання дії і задоволення потреби.

Залежно від рівня задоволення людина може і 
далі здійснювати дії, які асоціюються у неї із задо-
воленням потреби, й уникатиме дій, які асоціюються 
з частковим задоволенням [3, с. 68].

Нині у практиці управління застосовуються різ-
номанітні теорії мотивації, які дають уявлення про 
основні принципи мотивації праці і свідчать про 
роль мотивації в управлінні персоналом.

На визначення мотиву працівника не меншого 
впливу завдають зовнішні фактори, зокрема, еконо-
мічна ситуація в країні. Якщо держава має більш-
менш стабільний економічний розвиток, то матері-
альна мотивація відходить на другий план, а перше 
місце посідає можливість кар’єрного зростання, про-
фесійний розвиток та самореалізація особистості. За 
умов нестабільної економіки перше місце посідають 
гроші: величина заробітної плати, можливість отри-
мання додаткових доходів, таких як бонуси, премії, 
інші види винагороди тощо.

Україна не є винятком у цій ситуації. Адже були 
часи і в нашій країні, коли матеріальна мотивація 
займала далеко не перше місце. Але в сучасних умо-
вах гроші як мотив для роботи більшості людей знову 
виходять на перший план. Падіння рівня життя 
населення, постійне зростання цін, збільшення тари-
фів, валютні коливання є причиною невпевненості у 
завтрашньому дні і бажання людей якщо не накопи-
чити, то хоча б забезпечити поточне своє існування. 
А це інколи виявляється дуже непросто. Тому гроші 
відіграють зараз дуже важливу роль у житті кожного 
пересічного громадянина. З іншого боку, це спрощує 
мотиваційну політику більшості роботодавців Їм не 
потрібно придумувати нові методи стимулювання 
свого персоналу, а достатньо використати матері-
альну мотивацію. Звичайно, для підприємств зараз 
також не кращі часи для того, щоб збільшувати свої 
витрати, але як спосіб підвищення власної ефектив-
ності і рентабельності доцільно ж все таки це робити.

Матеріальне стимулювання праці – це засіб забез-
печення матеріальних потреб працюючих, залежно 
від результатів їхньої колективної та індивідуальної 
праці, через систему законодавчих, нормативних, 
економічних, соціальних та організаційних чинни-
ків і заходів, пов’язаних з виробництвом.

Безперечно, основою матеріального стимулю-
вання працівників підприємств виступає заробітна 
плата як винагорода за працю, яку, відповідно до 
трудового договору, роботодавець виплачує праців-
никам.

Сам механізм стимулювання полягає в тому, що 
фактичні витрати у поточному періоді порівнюються 
з нормативом, встановленим у базовому періоді. 
Зекономлені колективом у результаті раціонального 
використання сировини і матеріалів або зростання 
продуктивності праці працівників кошти розподіля-
ються у визначеній пропорції на фонд заохочення і 
фонд розвитку підприємства.

Система стимулювання працівників підприємства 
спрямована на посилення матеріальної зацікавле-
ності робітників, керівних та інженерно-технічних 
працівників і службовців у підвищенні ефективності 
виробництва, зростання обсягу реалізації та поліп-
шення якості продукції, збільшення прибутку, під-

вищення продуктивності праці та рентабельності під-
приємства.

Заробітна плата як економічна категорія нале-
жить до найскладніших. Поряд із такими категорі-
ями, як прибуток, податки, зайнятість, вона є одним 
із головних елементів, свого роду нервовим центром 
суспільного організму.

Для повнішого розуміння сутності заробітної 
плати як категорії ринкової економіки треба звер-
нути увагу на такі принципові положення [1, с. 321]:

– заробітна плата формується на межі (на стику) 
відношень сфери безпосереднього виробництва і від-
ношень обміну робочої сили;

– заробітна плата має забезпечувати об’єктивно 
необхідний для відтворення робочої сили й ефектив-
ного функціонування виробництва обсяг життєвих 
благ, які працівник має отримати в обмін на свою 
працю;

– заробітна плата є водночас і макро-, і мікроеко-
номічною категорією;

– заробітна плата – це важлива складова виробни-
цтва, її рівень зв’язаний як з потребами працівника, 
так і з процесом виробництва, його результатом, 
оскільки джерела коштів на відтворення робочої 
сили створюються у сфері виробництва та їх форму-
вання не виходить за межі конкретного підприєм-
ства.

Винятково важлива роль заробітної плати в меха-
нізмі функціонування ринкової економіки зумов-
лена тим, що вона має виконувати принаймні чотири 
основні функції, а саме [1, с. 320-322]:

– джерела коштів для розширеного відтворення 
робочої сили (відтворювальна функція);

– основної ланки мотивації високоефективної 
праці, встановлення безпосередньої залежності заро-
бітної плати від кількості і якості праці кожного 
працівника, його трудового внеску (стимулююча 
функція);

– засобу перерозподілу робочої сили з урахуван-
ням ринкової кон’юнктури (регулююча функція);

– забезпечення соціальної справедливості, одна-
кової винагороди за однакову працю (соціальна 
функція).

У реалізації стимулюючої функції заробіт-
ної плати найбільш зацікавлений роботодавець, 
оскільки саме він повинен отримати певний вироб-
ничий результат від використання найманої робочої 
сили, бо тільки це дає йому змогу мати очікуваний 
дохід і водночас власний зиск – прибуток. Органі-
зація заробітної плати, як свідчить досвід, завжди 
є відображенням певної економічної системи і полі-
тики владних структур щодо визначення спряму-
вання і ролі розподільних відносин.

При мотивуванні за допомогою матеріальних сти-
мулів необхідно також врахувати неоднозначне від-
ношення різних категорій працівників до заробітної 
плати. Останнє залежить від спрямованості людини, 
рівня її кваліфікації, віку, статі тощо.

Як свідчить практичний досвід, більш ефектив-
ними з точки зору мотивації є суттєві випадки під-
вищення заробітної плати, тоді як часті і незначні 
підвищення розмірів винагороди можуть взагалі не 
викликати мотиваційного ефекту.

Стосовно частоти виплати заохочень, то раціо-
нальним є проведення виплат одразу ж після досяг-
нення результату діяльності. Чим більше проходить 
часу після виконання роботи, тим більше виникає 
непорозумінь. Проведення виплат одразу ж після 
вдалого закінчення роботи працюючого забезпечує 
більшу його віддачу. Крім того, для забезпечення 
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ефективного мотивування краще мати необхідний 
набір стимулів і комплексно їх застосовувати, як, 
наприклад, матеріальні виплати і похвалу.

Традиційно прийнято вважати, що мотивуючий 
характер заробітної плати підсилюється при значних 
підвищеннях її розмірів. Однак у науковій прак-
тиці існують підходи, що значно розширюють піз-
нання особливостей механізму матеріального стиму-
лювання. Заслуговує на увагу ідея М.Я. Когана про 
трансформацію стимулу, згідно з якою чим вищий 
рівень організаційного ступеню, на якому перебуває 
певний стимул, тим нижчий рівень його відчуття 
працівником [4, с. 222].

Останнє дає підстави для припущення про наяв-
ність певної межі можливого зростання заробітної 
плати, при досягненні якої її стимулююча функція 
може почати знижуватися, а при подальшому зрос-
танні очевидно і зовсім припинити свій вплив на тру-
дову активність. 

Завдання організації системи оплати у підпри-
ємстві полягає у диференціації розмірів заробітної 
плати, яка, з одного боку, має мотивувати праців-
ників до ефективної праці, а з іншого – бути еконо-
мічно виправданою відповідно до цінності результа-
тів їхньої роботи.

До структури винагороди працівників компанії, 
яка компенсує їхній трудовий внесок, можуть нале-
жати [2, с. 153]:

1. Оплата за базовими тарифними ставками та 
окладами. Тарифні ставки та оклади встановлюються 
на основі договорів та угод відповідно до складності 
роботи, умов праці, змісту, кваліфікації, відпові-
дальності, рівня цін на предмети споживання, ситу-
ації на ринку праці.

2. Використання «плаваючого» коефіцієнта. 
Ринок висуває нові, суворіші вимоги до організації 
заробітної плати. Головною метою застосовування 
механізму оплати праці має бути стимулювання 
досягнення оптимального корпоративного резуль-
тату на основі підвищення індивідуальної результа-
тивності працівників, що дає можливість кожному 
працівнику та кожному структурному підрозділу в 
цілому заробляти в особистих інтересах, інтересах 
свого колективу і всього підприємства.

3. Ринковий компонент, у якому відображається 
співвідношення попиту та пропозиції на працю 
даного виду. Реальні ставки оплати роботи, вста-
новлені на основі переговорів між роботодавцем і 
працівником, можуть істотно перевищувати ставки 
тарифної сітки для окремих груп персоналу внаслі-
док підвищеного попиту на даний вид роботи.

4. Доплати і компенсації за умови праці. При-
значенням доплат є компенсація додаткових витрат 
робочої сили за об’єктивні відмінності в умовах і 
складності роботи (несприятливі умови, які прак-
тично неможливо поліпшити, інтенсивність праці на 
конвеєрі, робота в нічний час, у вихідні й святкові 
дні тощо). Компенсації працівникам здійснюються 
за знання і використання в роботі іноземних мов, за 
наявність наукового ступеня доктора наук і канди-
дата наук, відображаючи вищий рівень знань і вмінь 
працівника.

5. Надбавки і премії. Надбавки і премії викорис-
товуються для стимулювання сумлінного ставлення 
до роботи, підвищення якості продукції та ефектив-
ності виробництва. Різниця між надбавками і пре-
міями полягає в тому, що надбавки виплачуються 
в однаковому розмірі щомісяця протягом установле-
ного періоду, а премії можуть бути нерегулярними, 
та їх величина істотно змінюється залежно від досяг-

нутих результатів. Премії бувають різних видів: за 
основні результати господарської діяльності, якісне 
і своєчасне виконання робіт, економію різних видів 
ресурсів, ініціативу та особистий творчий внесок 
працівника у загальний результат діяльності підроз-
ділу тощо.

6. Соціальні виплати. На підприємствах розвине-
них країн заробітна плата складає, як правило, лише 
50-70% від загальних витрат на утримання персо-
налу. Усе інше припадає на соціальні виплати: оплата 
транспортних послуг, медична допомога і лікування, 
харчування протягом робочого дня, підвищення ква-
ліфікації персоналу, страхування життя працівників 
фірми та їхніх родин, ощадні фонди тощо.

7. Дивіденди. Це доход по акціях підприємства. 
Розмір дивідендів залежить від виду цінних паперів, 
які належать акціонеру, доходів фірми і рішення 
зборів акціонерів щодо розподілу доходів. Порядок 
виплати дивідендів по акціях установлюється спеці-
альними документами.

У сучасних великих компанія часто відходять від 
традиційних систем оплати праці і використовують 
більш модернізовані. До таких механізмів можна 
віднести метод визначення величини заробітної 
плати співробітника як функції двох змінних: вну-
трішньої цінності його робочого місця і зовнішньої, 
ринкової цінності цього робочого місця. Традиційна 
схема компенсації не позбавлена певних недоліків, 
але її явними безперечними перевагами вважаються 
наступні характеристики: чіткість, простота, висока 
ступінь об’єктивності, низькі витрати з управління 
та адміністрування, врахування ринку праці, особли-
востей самої організації та кожного окремого співро-
бітника. Вона спирається на посадові інструкції, в 
яких описані усі функції співробітника, та передба-
чає надання співробітникам різних пільг.

Нетрадиційна компенсація містить плату за 
результати і плату за знання. Ці заходи допомагають 
подолати недоліки традиційної системи компенсації. 
Методи плати за результати встановлюють пряму 
залежність між величиною винагороди та результа-
тами праці окремого співробітника, підрозділу або 
організації в цілому. Використання таких методів 
дозволяє досягти підвищення продуктивності праці 
за рахунок матеріальної зацікавленості співробіт-
ника. Плата за знання ставить величину винагороди 
у залежність від набутих співробітником професій-
них знань і навичок, що стимулює процес постійного 
професійного розвитку.

Вибір методів компенсації для кожної конкрет-
ної організації визначається цілою низкою факторів, 
серед яких стратегія розвитку компанії, стан зовніш-
нього середовища, організаційна культура і традиції.

Розглянемо використання сучасних підходів до 
системи оплати праці і матеріального стимулювання 
працівників в цілому на прикладі компаній ПАТ 
«Оболонь» та «Кока-кола».

У корпорації «Оболонь» діє єдина і збалансована 
система оплати і мотивації праці з урахуванням різ-
них категорій посад, результативності кожного і 
роботи компанії загалом.

Середня заробітна плата у корпорації «Обо-
лонь» майже у 2 рази перевищує середні показники 
винагороди по галузі (за даними Держкомстатату 
2013 року).

У 2013 році середній рівень зарплатні на ПАТ 
«Оболонь» зріс на 5% порівняно з минулим роком. 
Корпорація «Оболонь» як роботодавець розглядає 
основну заробітну плату в якості винагороди за вико-
нану роботу відповідно до встановлених норм праці. 
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Така винагорода встановлюється у вигляді тарифних 
ставок і відрядних розцінок для робітників і посадо-
вих окладів для службовців.

Тарифікація посадових окладів проводиться на 
підставі оцінки кожної посадової позиції, які відріз-
няються одна від одної рівнем відповідальності, важ-
ливістю виконуваних функцій, ступенем впливу на 
досягнення стратегічних цілей, необхідним рівнем 
кваліфікації тощо.

Винагорода вищих керівників залежить від ком-
петенцій, зони відповідальності та результатів роботи 
в межах конкретних повноважень. Винагорода за 
працю членів управління компанією складається з 
посадового окладу і премії. Коефіцієнт преміювання 
змінюється відповідно до результатів виконання 
ключових показників ефективності, зокрема:

• ефективність реалізації проекту з управління 
витратами;

• дохід від реалізації, млрд грн;
• відсутність масштабних аварій;
• виконання плану уведення потужностей.
Система матеріальних стимулів у корпорації 

«Оболонь» включає також отримання працівником 
додаткової винагороди (премії) за працю понад уста-
новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість 
і за особливі умови праці. Премії, пов’язані з вико-
нанням виробничих завдань і функцій, включають 
безпосередньо премію, квартальний або річний бонус 
тощо. Крім того, вони можуть включати також додат-
кові заохочувальні виплати за спеціальні заслуги, 
винаходи чи впроваджені інновації. Щорічно прово-
диться індексація посадових окладів і тарифних ста-
вок з урахуванням зростання споживчих цін в Укра-
їні, що є основою зростання зарплатні співробітників 
корпорації «Оболонь».

У компанії «Кока-кола» політика визначення 
заробітної плати розроблена таким чином, щоб забез-
печити її конкурентоспроможність на ринку праці, 
відповідність до бізнес-потреб та залежність від клю-
чових результатів бізнесу. Заробітна плата залежить 
від рівня посади, досвіду працівника, його навичок 
та результатів роботи. Її розмір коригується від-
повідно до тенденцій на місцевому ринку праці до 
рівня, визначеного керівництвом. Як правило, вона 
адмініструється та обговорюється в сумах, врахову-
ючи податки та відрахування. Компанія сама прово-
дить усі необхідні відрахування відповідно до укра-
їнського законодавства.

Також працює система винагород для поліпшення 
результатів роботи, своєчасного і якісного виконання 

поставлених цілей. Актуальна система винагород 
встановлена для працівників Торгового відділу, від-
ділу Логістики та Виробництва. Винагорода має фік-
сований розмір, який нараховується на щомісячній 
основі відповідно до виконання визначених кри-
теріїв, наприклад, обсягів продажу та доставки чи 
ефективності виробництва.

В компанії «Кока-кола» розроблена та впро-
ваджується Програма заохочення працівників з 
нагоди 5-, 10- та 15-річного ювілею роботи в Ком-
панії. Наприкінці кожного місяця проводиться 
урочисте свято – День ювіляра! Працівники збира-
ються разом та вітають ювілярів місяця. Керівни-
цтво компанії урочисто дарує ювіляру пам’ятний 
сувенір. З початку дії Програми 756 працівників 
отримали срібну відзнаку за 5 років роботи в компа-
нії, 193 працівника – золоту відзнаку за 10 років, 
76 працівників за 15 років сумлінної праці в ком-
панії отримали спеціальний подарунок – кришта-
левий глобус.

Висновки. Підбиваючи підсумок, варто зазначити, 
що нині матеріальна мотивація відіграє головну роль 
в управлінні персоналом, головне місце в якій посі-
дає заробітна плата, величина якої завжди цікавила 
працівників. Але зважаючи на складні економічні 
умови і недостатність фінансових ресурсів, робото-
давці змушені постійно оптимізувати свої витрати, у 
тому числі і витрати на оплату праці. Тому викорис-
тання сучасних підходів до матеріального стимулю-
вання праці і, зокрема, визначення розміру заробіт-
ної праці є досить актуальним і сприятиме розвитку 
діяльності компаній, дасть можливість заощадити її 
кошти, а з іншого боку, створить справедливі умови 
для отримання гідної винагороди для персоналу за 
свою роботу.
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Постановка проблеми. Інноваційна діяльність 
підприємства є визначальним чинником забезпе-
чення його сталого економічного розвитку в рин-
кових умовах господарювання. Сучасні тенденції 
розвитку світової та національної економіки також 
підтверджують нагальну потребу у активізації інно-
ваційної діяльності підприємств. Водночас статис-
тичні дані свідчать про суттєві проблеми у вітчиз-
няній інноваційній сфері. Так, загальна сума витрат 
на фінансування інноваційної діяльності в Україні у 
2013 р. склала 9562,6 млн грн, тоді як у 2012 р. її 
величина дорівнювала 11480,6 млн грн, а у 2011 р. – 
14333,9 млн грн. Основним джерелом фінансування 
здійснюваних інновацій виступали власні кошти під-
приємств (72,9% у 2013 р., проти 63,9% у 2012 р. 
та 52,9% у 2011 р.), що свідчить про незадовільну 
структуру джерел фінансування інноваційної діяль-
ності, зниження привабливості фінансування іннова-
цій для зовнішніх інвесторів та скорочення держав-
ної підтримки інновацій. Упровадженням інновацій 
у 2012 р. займалося 1371 підприємство, що відпо-
відало 13,6% обстежених промислових підприємств, 
тоді як у країнах ЄС цей показник у середньому 
становить 50% [9; 10]. За величиною глобального 
індексу інновацій Україна у 2014 р. займала 63 місце 
у рейтингу країн світу (у 2013 р. – 71 місце) [7]. 
Отже, вітчизняні підприємства мають недостатній 
рівень інноваційної активності та інноваційної при-
вабливості. Тому однією із визначальних передумов 
активізації інноваційної діяльності підприємств є 
їхня інноваційна привабливість, що потребує погли-
бленого вивчення її сутності та проблем забезпе-
чення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-
тати досліджень з питань інноваційної діяльності 
підприємства досить грунтовно представлено у 

наукових працях В.О. Василенка, В.Г. Шматько, 
Г.Я. Гольдштейна, В.Н. Гуніна, С.М. Ілляшенка [3], 
Н.В. Краснокуцької [6], А.А. Мазаракі [4], К.О. Коп-
шинської [5], І.В. Кривов’язюк [7], Л.І. Михайлової, 
С.Г. Турчиної, І.С. Данилова, І.А. Павленка та ін. 
Однак питання інноваційної привабливості підпри-
ємства є менш дослідженими. Ці питання почали 
вивчатися порівняно недавно і представлені у працях 
О.А. Азарової [1], А.В. Голубєва, О.П. Полтініної [2], 
К.О. Копшинської [5], Т.В. Кулініч [8], О.О. Митро-
хіної [9], А.С. Пуряєва, Є.А. Рибкіної [12], 
Г.В. Рачинської, Л.С. Лісовської [13], В. Рожелюк, 
Н. Харкут [14], Л.Б. Скляр, В.С. Іванченкова [15], 
А.В. Сєрікова, Є.О. Бурлака [16], Н.В. Фесенко [17]. 
Водночас важливим є подальший розвиток теоре-
тичних і практичних положень з цієї проблеми, що 
зумовлює актуальність теми статті.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Питання щодо сутності інноваційної 
привабливості підприємства як економічної категорії 
та характеристики діяльності підприємства, а також 
проблем її забезпечення нині є недостатньо вивче-
ними. Поняття інноваційної привабливості підпри-
ємства здебільшого розглядається у контексті його 
інвестиційної привабливості або ці поняття певною 
мірою ототожнюються чи комбінуються, утворю-
ючи поняття «інноваційно-інвестиційна привабли-
вість» [1; 9; 13; 17]. Однак сутність цього поняття є 
набагато ширшою. Тому варто докладніше вивчити 
різні аспекти інноваційної привабливості підприєм-
ства, що дозволить більш дієво виявляти засоби під-
вищення інноваційної активності підприємства та 
сприятиме покращенню його ринкових позицій.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
сутності інноваційної привабливості підприємства та 
узагальнення проблем щодо її забезпечення.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд 
доступних джерел дозволяє встановити різні аспекти 
інноваційної привабливості підприємства.

Так, у наукових працях А.О. Азарової, А.В. Бон-
дарчука, К.О. Копшинської, А.С. Пуряєва іннова-
ційна привабливість підприємства визначається як 
сукупність інноваційно-орієнтованих показників 
конкурентоспроможності суб’єкта на інноваційному 
ринку, сформована на основі технічних, фінансових, 
організаційних, наукових та кадрових характерис-
тик даного суб’єкта [1; 5; 12].

Інноваційна привабливість поряд з інновацій-
ним потенціалом підприємства, інноваційною інфра-
структурою та інноваційною культурою є складовою 
інноваційної системи підприємства та перебуває у 
тісній взаємодії з рештою її складових [1; 5]. Вихо-
дячи з цього, інноваційну привабливість підприєм-
ства можна розуміти як сукупність об’єктивних влас-
тивостей і умов здійснення інноваційної діяльності 
на інноваційному ринку, що формуються керівни-
цтвом підприємств промислового виробництва, мініс-
терствами і відомствами шляхом цілеспрямованого 
переконання потенційних інвесторів для приско-
рення досягнення інноваційних цілей та отримання 
максимального ефекту при мінімізації інноваційних 
ризиків [1].

Г.В. Рачинська та Л.С. Лісовська визначають 
інноваційну привабливість з позицій формалізації як 
систему показників, що характеризує ефективність 
використання інноваційного потенціалу підприєм-
ства в умовах розроблення або впровадження іннова-
ційного проекту чи програми [13].

Інноваційна привабливість визначає перспективи 
розвитку підприємства та можливості здійснення 
на його базі інноваційних проектів, а також задо-
волення учасників проектів їхніми результатами. 
Метою формування інноваційної привабливості під-
приємства є прискорення досягнення цілей суб’єкта 
при отриманні максимального ефекту.

Користувачами інформації щодо інноваційної 
привабливості підприємства можуть бути такі госпо-
дарюючі суб’єкти:

- керівництво підприємства, яке розробляє стра-
тегію його розвитку і має визначити найефектив-
ніші та найперспективніші інноваційні проекти, які 
можуть дати поштовх для подальшого сталого еко-
номічного розвитку, а також залучити інвесторів до 
участі у інноваційних проектах і зацікавити спожи-
вачів до придбання інноваційної продукції;

- акціонери, власники підприємства, які мають 
певні очікування щодо динаміки вартості підприєм-
ства та ефективності його функціонування з ураху-
ванням здійснюваних інновацій, що визначає отри-
муваний прибуток і рівень дивідендів;

- споживачі інноваційної продукції, які визна-
чають для себе привабливість торговельної марки та 
корисність конкретного продукту, який вона презен-
тує, та впливають на вибір типу інноваційної страте-
гії підприємства;

- інвестори, які здійснюють пошук для найефек-
тивніших та найменш ризикованих вкладень та оці-
нюють їх доцільність щодо інноваційних проектів 
підприємства;

- окремі дослідники-інноватори, науково-дослід-
ницькі, страхові, охоронні, логістичні та інші органі-
зації, які можуть запропонувати свої послуги підпри-
ємству, що реалізує інновації, та отримати певний 
прибуток від їх надання;

- державні органи влади, які зацікавлені у забез-
печенні податкових надходжень від підприємства до 

бюджету, створенні додаткових робочих місць і роз-
витку інфраструктури регіону, де розташоване під-
приємство, що здійснює інновації; також і підприєм-
ство у разі потреби звертається до державних органів 
щодо реєстрації та забезпечення прав на об’єкти інте-
лектуальної власності, надання податкових пільг чи 
фінансування;

- конкуренти, які змушені коригувати власні 
стратегії залежно від дій підприємства, яке виходить 
на ринок з новою або удосконаленою продукцією, 
чи використовує нові або удосконалені технології її 
виробництва;

- торгові посередники та торговельні підприєм-
ства, які забезпечують безпосередній зв’язок підпри-
ємства зі споживачами інноваційної продукції;

- засоби масової інформації та контактні аудито-
рії, які забезпечують комунікаційний зв’язок під-
приємства з ринком, цікавляться його діяльністю та 
можуть впливати на неї тощо.

Отже, кожен із суб’єктів господарювання має 
власне бачення сутності інноваційної привабливості 
та індивідуальні цілі щодо її забезпечення. Водночас 
необхідною умовою забезпечення інноваційної прива-
бливості підприємства є узгодження інтересів окре-
мих суб’єктів господарювання, особливо тих, яких 
планується залучити до безпосередньої реалізації 
інноваційних проектів [1; 13]. Відповідно, можливо 
виокремити внутрішню інноваційну привабливість, 
яка відображає доцільність здійснення інновацій на 
підприємстві за рахунок його власних коштів, та 
зовнішню інноваційну привабливість, що характери-
зує прийнятність участі зовнішніх інвесторів (креди-
торів, акціонерів, іноземних інвесторів та ін.) у роз-
робці та реалізації інновацій на підприємстві.

Також варто відзначити наявність спільного та 
відокремленого характеру взаємодії між інновацій-
ною привабливістю підприємства та привабливістю 
інноваційних проектів, які на ньому реалізуються. 
Інноваційні проекти здійснюються на конкретному 
підприємстві, тому їхня привабливість залежить 
від інноваційної привабливості підприємства, тобто 
привабливість інноваційних проектів має відносний 
характер щодо інноваційної привабливості підпри-
ємства. Однак одні й ті самі інноваційні проекти 
можуть мати різну привабливість для різних підпри-
ємств як суб’єктів інноваційної діяльності; також і 
різні інноваційні проекти можуть мати різну при-
вабливість щодо одного й того самого підприємства. 
Крім того, реалізація інноваційних проектів може 
по-різному позначатися на подальшій зміні рівня 
інноваційної привабливості підприємства. Можлива 
реалізація тих чи інших інноваційних ідей на різних 
підприємствах, наприклад шляхом передачі резуль-
татів науково-дослідницьких розробок.

Рівень інноваційної привабливості підприємства 
визначається множиною чинників, які можуть мати 
внутрішнє або зовнішнє походження щодо підпри-
ємства; можуть мати сприятливий або несприятли-
вий вплив на економічні показники його діяльності; 
можуть діяти різноспрямовано або підсилювати дію 
один одного. Основними чинниками, що визначають 
інноваційну привабливість підприємства, є рівень 
конкуренції на інноваційному ринку, інновацій-
ний клімат, інноваційний потенціал підприємства, 
а також ступінь розвитку інноваційної інфраструк-
тури [1]. При цьому більшість складових не залежать 
від дій підприємства, але мають бути враховані його 
керівництвом при розробці стратегії забезпечення 
інноваційної привабливості, тоді як інноваційний 
потенціал певною мірою є керованим з боку керівни-
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цтва окремого підприємства і визначає внутрішні та 
зовнішні умови здійснення інновацій, зокрема рівень 
адаптації підприємства до змін, ступінь радикаль-
ності та ризику новацій, рівень якості менеджменту 
та фінансово-майнового стану підприємства, інвести-
ційна привабливість зовнішнього оточення [8].

Інноваційна привабливість підприємства може 
розглядатися як його статична характеристика, 
взята на певний момент часу, або динамічна, яка 
відображає змінюваність у часі залежно від зміни 
умов внутрішнього та зовнішнього середовища [8].

Інноваційна привабливість підприємства тісно 
пов’язана з іншими видами привабливості підприєм-
ства. Так, у контексті інвестиційної привабливості 
визначаються ефективність і ризикованість вкладень 
інвесторів у реалізацію різноманітних інноваційних 
проектів, що визначає їхню доцільність. Важливим є 
зв’язок інноваційної привабливості з ринковою, регі-
ональною, галузевою привабливістю, які визначають 
загальну привабливість підприємства для інновацій 
та його успіх на ринку [13; 15].

Отже, інноваційна привабливість підприємства є 
багатоаспектною економічною категорією та комп-
лексною характеристикою, яка відображає доціль-
ність здійснення на ньому конкретних інноваційних 
проектів і визначає ефективність його інноваційної 
діяльності та господарської діяльності в цілому, а 
також забезпечує стабільність економічного розви-
тку. Тому важливо більш докладно вивчити про-
блеми та чинники забезпечення інноваційної прива-
бливості підприємства.

Зниження інноваційної активності вітчизняних 
підприємств та їхньої інноваційної привабливості в 
останні роки визначальною мірою зумовлене істот-
ним посиленням кризових явищ в національній еко-
номіці та політичною нестабільністю у країні. За 
таких умов керівництво підприємств змушене згор-
тати інноваційну діяльність, яка і дотепер була не 
надто активною, спрямовуючи зусилля на вирішення 
поточних питань господарської діяльності в межах 
стратегії виживання, що призводить до подальшого 
зниження інноваційної привабливості підприємства 
та втрати ринкових можливостей.

Важливими стримуючими чинниками щодо забез-
печення інноваційної привабливості підприємства є 
фінансові проблеми, зокрема дефіцит фінансових 
коштів на здійснення інновацій, фінансове висна-
ження підприємств, інвестиційний спад, призупи-
нення відтворювальних процесів, погіршення мате-
ріально-технічної бази підприємств. Вкрай низький 
відсоток державного фінансування інноваційної 
діяльності у структурі ВВП характеризує істотне від-
ставання України від розвинених країн світу [7].

Недостатня розвиненість інноваційної інфра-
структури також істотно стримує можливості під-
вищення інноваційної привабливості підприємства, 
оскільки призначення інноваційної інфраструктури 
полягає у забезпеченні умов для ефективної вза-
ємодії учасників інноваційної діяльності шляхом 
надання фінансових, консалтингових, маркетинго-
вих, інформаційно-комунікативних, юридичних та 
освітніх послуг [14].

В Україні протягом тривалого часу склалася зна-
чна невідповідність між рівнем наявного наукового 
потенціалу та рівнем ефективності впроваджуваних 
інновацій. Значною мірою це зумовлено зосеред-
женням учасників інноваційного процесу на тех-
нологічних аспектах розроблюваних інновацій та 
недостатньою увагою до інших аспектів, важливу 
роль з-поміж яких відіграє комерційний аспект, 

який визначає ринкову перспективність інновацій і 
за результатами численних досліджень є найбільш 
невизначеним і найбільш непередбачуваним, що 
спричиняє часті невдачі інноваційних проектів, тому 
потребує особливої уваги з боку керівництва підпри-
ємства [14].

Світова практика свідчить, що істотну роль у 
вирішенні цих проблем має відігравати активне сти-
мулювання інноваційної діяльності з боку держави 
шляхом комплексу прямих і опосередкованих захо-
дів, які на даний час є вкрай недостатніми, що веде 
до подальшого погіршення як в інноваційній сфері, 
так і у системі господарювання окремих підприємств 
та національної економіки в цілому [8].

Ризиковий характер інноваційної діяльності 
накладає вагомий відбиток на мотивованість керів-
ництва до її здійснення та рівень інноваційної при-
вабливості підприємства. Тому необхідно приділяти 
особливу увагу створенню та дієвому функціону-
ванню системи управління ризиком впродовж всього 
життєвого циклу інноваційного проекту.

Важливим стримуючим чинником щодо забез-
печення інноваційної привабливості підприємства є 
також недостатня відпрацьованість наявних методик 
оцінки інноваційної привабливості підприємства, які 
в спеціальній літературі досить часто підмінюються 
методиками оцінки інвестиційної привабливості або 
оцінки ефективності інноваційної діяльності [2; 9; 
13; 16; 17], що не дозволяє повною мірою враху-
вати особливості інноваційної сфери підприємства та 
визначити дієві засоби щодо забезпечення та підви-
щення інноваційної привабливості. Тому подальше 
вивчення особливостей інноваційної привабливості 
та чинників її забезпечення дозволить удосконалити 
наявні або запропонувати нові, більш адекватні мето-
дики оцінки інноваційної привабливості підприєм-
ства, що забезпечить більш достовірне вимірювання 
її рівня та створення передумов для її підвищення.

Висновки. Отже, інноваційна привабливість під-
приємства є комплексною та багатоаспектною еко-
номічною категорією та характеристикою діяльності 
підприємства, яка визначає перспективи його еконо-
мічного розвитку. Залежність інноваційної привабли-
вості підприємства від множини чинників зумовлює 
певні проблеми щодо її забезпечення, але від ступеня 
вирішення цих проблем залежить успіх інноваційної 
діяльності підприємства та міцність його позицій на 
ринку. Перспективи подальших досліджень із окрес-
леної проблематики полягають у більш грунтовному 
вивченні шляхів оцінки та підвищення інноваційної 
привабливості підприємства.
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Постановка проблеми. Проблема активізації 
інноваційної діяльності підприємств є ключовою з 
погляду забезпечення як позитивної динаміки роз-
витку національної економіки, так і її технологіч-
ної модернізації. Особливо важливим є вирішення 
цієї проблеми для галузей, що формують мультиплі-
каційний ефект національного масштабу, у першу 
чергу для будівництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іннова-
ційній тематиці присвячена значна кількість науко-
вих праць, у тому числі останні дослідження відомих 
вітчизняних учених О.І. Амоші, Л.Л. Антонюка, 

А.С. Гальчинського, Т.Є. Воронкової, В.М. Геєця, 
С.А. Іляшенко, В.А. Ткаченка, Р.Б. Тяна, Л.І. Феду-
лової, Б.І. Холода, Д.М. Черваньова та ін. Основна 
увага в цих дослідженнях приділяється інновацій-
ному розвитку економіки в цілому, державній інно-
ваційній політиці, інноваційним стратегіям розвитку 
на різних рівнях суб’єктивізації, підвищенню конку-
рентоздатності через інноваційний розвиток підпри-
ємств тощо. Проте питання організації інноваційного 
процесу, формування інноваційної стратегії підпри-
ємств у галузевому аспекті досліджені недостатньо, 
що й зумовило актуальність цієї роботи.
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Постановка завдання. Метою роботи є дослі-

дження процесу формування інноваційної політики 
будівельних підприємств у частині дослідження 
вихідних умов, мети і низки її ключових елементів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-
яке підприємство на ринку товарів та послуг може 
успішно конкурувати лише за умови використання 
нових продуктів чи процесів їх виробництва та спо-
живання. Така діяльність підприємства має іннова-
ційний характер і відіграє ключову роль в його життє-
діяльності. В умовах економічної інтернаціоналізації 
досвід успішних компаній свідчить, що на міжнарод-
ному ринку інновації та креативні рішення забезпе-
чують виняткові конкурентні переваги, довгострокову 
доходність та високі темпи розвитку. Кризові тенден-
ції, що породжують нестабільність зовнішнього ото-
чення, знижують економічний потенціал підприємств 
та сповільнюють темпи інноваційної діяльності. За 
таких умов інновації залишаються джерелом розви-
тку лише теоретично, та не знаходять своєї практич-
ної реалізації. У зв’язку із цим особливого значення 
набуває стратегічне управління інноваційним розви-
тком підприємств на основі процесу їх передбачення, 
регулювання та пристосування. 

Відомо, що стратегія інноваційного розвитку – це 
проект (модель) проведення головних інноваційних 
дій, необхідних для реалізації корпоративних стра-
тегій, які спрямовані на певне оновлення окремих 
компонентів виробництва, реалізації та споживання 
продукції [1].

Процес формування інноваційної стратегії перед-
бачає прийняття стратегічних завдань, оцінку мож-
ливостей та ресурсів для їх виконання; аналіз аль-
тернатив; підготовку конкретних програм, проектів, 
бюджетів; оцінку сильних та слабких сторін діяль-
ності суб’єктів господарювання із врахуванням обра-
них цілей. На підготовчій стадії формування інно-
ваційної стратегії підприємства необхідно провести 
аналіз стану розвитку науково-інноваційної сфери, 
види існуючих науково-інноваційних структур, 
напрями їх діяльності та можливість конкуренції 
між ними [2]. Доцільно також виділити фактори, які 
впивають на ефективність інноваційної діяльності 
підприємства і мають значення при формуванні інно-
ваційної стратегії підприємства.

Виділяють такі стратегії інноваційного розвитку: 
стратегію наступу, традиційну стратегію, стратегію за 
нагодою та змішану стратегію [3]. Для того щоб визна-
чити, яку стратегію інноваційного розвитку обрати, 
необхідно виконати певну послідовність дій, а саме 
таких етапів формування стратегії інноваційного роз-
витку підприємства: визначення місії підприємства; 
оцінка рівня нестабільності зовнішнього середовища 
та аналіз факторів, які впливають на інноваційну 
діяльність підприємства; визначення тенденції розви-
тку галузі; виявлення сильних та слабких сторін під-
приємства; проведення SWOT-аналізу; вибір методів 
управління інноваціями на підприємстві; розроблення 
альтернатив інноваційного розвитку підприємства та 
їх оцінка; формування інноваційної стратегії розви-
тку підприємства. Усі ці етапи в комплексі дають 
змогу обрати правильну інноваційну стратегію.

Інноваційні можливості будівельного підприєм-
ства насамперед характеризуються його високою 
забезпеченістю власними економічними ресурсами. За 
цією умовою підприємство будь-якої форми власності 
може реалізовувати свою інноваційну стратегію без 
залучення зовнішніх (запозичених) коштів. Але серед 
низки чинників [4], що стримують інноваційну актив-
ність будівельних підприємств, є нестача власних 

коштів, недостатня фінансова підтримка держави, 
недосконалість законодавчої бази, високі економічні 
ризики та тривалий термін окупності нововведень.

Інноваційний розвиток будівельного підприєм-
ства здійснюється на засадах відповідної стратегії, 
що ґрунтується на інноваційному потенціалі і осво-
єних інновацій з урахуванням впливу зовнішнього 
середовища.

Ефективність інноваційної стратегії підприємства 
залежить від якості інформації, отриманої із зовніш-
нього середовища, та від аналізу внутрішнього стану. 
Від якості управління інноваційними процесами багато 
в чому залежить економічне благополуччя підприємств 
будівельної галузі: знижується частка неефективних 
проектів, зменшується ступінь ризику, підвищується 
корисна віддача дослідницького колективу.

Для будівельного підприємства здійснення його 
інноваційної діяльності залежить від низки різнома-
нітних зовнішніх та внутрішніх чинників, таких як: 
глобалізація та інтернаціоналізація економіки; наявні 
темпи науково-технічного прогресу; адміністративна 
перебудова систем управління; розвиток інформацій-
них технологій; посилення конкуренції; наявність 
якісних та кількісних зрушень на ринку праці.

На нашу думку, перспектива розвитку будівель-
ного комплексу України полягає у процесі модерні-
зації інфраструктури та поліпшення фінансування 
інноваційної діяльності галузі. Одним із показників 
інноваційно-інвестиційного забезпечення будівель-
них організацій регіонів України є обсяг фінансу-
вання витрат на виконання наукових та науково-тех-
нічних робіт у будівництві та архітектурі як головне 
джерело інвестиційних ресурсів. Координацією дер-
жавних програм займається Державне агентство 
України з інновацій та інвестицій, яке має централь-
ний апарат, створену ним мережу регіональних цен-
трів інноваційного розвитку та інші підприємства 
й установи, що входять до сфери його управління 
і забезпечують виконання агентством своїх завдань. 
Інвестиції, які вкладено в інновації приносять най-
більший ефект.

Аналіз динаміки капітальних інвестицій за період 
2010–2014 рр. показав зростання обсягу інвестицій 
на 21,51%. У будівництві темпи зростання обсягів 
інвестицій за цей же період дорівнює 21,13%, проте 
за останні два роки спостерігається зниження інвес-
тиційної активності (табл. 1).

Як бачимо із даних, поданих в таблиці, частка 
капітальних інвестицій у будівництві у 2014 р. 
дорівнює 88,38% від обсягу вкладень у 2013 р., щодо 
частки інвестицій в будівництво по відношенню до 
загальної суми інвестицій, у 2014 р. вона складає 
16,43%, і взагалі, порівняно з 2013 р., сума капі-
тальних інвестицій зменшилася на 8,8%. Біль-
шість галузей також зазнали значного, незначного 
або часткового зменшення складової використання 
капітальних інвестицій, однак такі галузі, як сіль-
ське господарство, лісове господарство та рибне гос-
подарство, роздрібна торгівля, крім торгівлі авто-
транспортними засобами та мотоциклами, водний 
транспорт, тимчасове розміщування й організація 
харчування, діяльність із забезпечення стравами та 
напоями, комп’ютерне програмування та надання 
інших інформаційних послуг, навпаки, збільшили 
суму інвестованого капіталу порівняно з минулим 
2013 р. Також за цими даними можна зробити висно-
вок про те, що держава не сприяє комплексному 
розвитку окремих видів діяльності, адже розрив у 
розмірах інвестицій є значним і не має тенденції до 
вирівнювання.
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Ситуація загострюється циклічним спадом буді-
вельного виробництва, що триває внаслідок фінан-
сово-економічної кризи 2008–2009 рр. Тому існує 
нагальна необхідність термінових системних заходів 
як з боку держави, так і з боку суб’єктів будівель-
ної діяльності, спрямованих на всебічний розвиток 
інноваційного потенціалу будівельної галузі і буді-
вельних підприємств, стимулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємств будівельного 
комплексу і забезпечення науково-технічної під-
тримки прискорення інноваційного процесу в буді-
вельній галузі. Збільшення притоку інвестицій до 
організацій, які займаються як промисловим, так і 
цивільним будівництвом, є пріоритетним напрямом 
діяльності державних і регіональних органів вико-
навчої влади.

Таблиця 1
Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної діяльності 2010–2014 рр. 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій за 
роками, млн грн

Відхилення 
2014 від 2010, 

%2010 2011 2012 2013 2014
Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 21,51

Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 11062,6 16466,0 18883,7 18587,4 18795,7 69,90

Сільське господарство, мисливство та 
надання пов’язаних із ними послуг 10817,7 16140,9 18564,2 18175,0 18388,1 69,68

Лісове господарство та лісозаготівлі 177,8 283,1 281,4 383,4 381,0 114,29

Рибне господарство 67,1 42,0 38,1 29,0 26,6 - 60,36

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242,0 55,71

Будівництво 29767,0 31990,8 40760,3 40796,2 36056,7 21,13

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 18550,4 24067,9 24531,6 22190,3 20715,7 11,67

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засобами та 
мотоциклами, їх ремонт

1404,1 2709,8 1104,7 964,9 961,5 - 31,52

Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та 
мотоциклами

11996,0 14872,6 17514,4 15251,5 13245,2 10,41

Роздрібна торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами та 
мотоциклами

5150,3 6485,5 5912,5 5973,9 6509,0 26,38

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 19322,4 25498,2 32413,0 18472,6 15498,2 - 19,79

Наземний і трубопровідний транспорт 6725,5 8837,8 15076,9 4535,1 3916,2 - 41,77

Водний транспорт 152,4 130,1 98,7 116,2 204,8 34,38

Авіаційний транспорт 614,9 841,0 774,3 536,1 410,2 - 33,32

Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 11705,1 15538,2 16077,6 13073,7 10837,0 - 7,42

Поштова та кур’єрська діяльність 124,5 151,1 385,5 211,5 130,0 4,42

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 1033,2 1572,7 2264,9 1476,8 1482,0 43,44

Тимчасове розміщування 679,1 1010,8 1534,7 872,2 867,1 27,68

Діяльність із забезпечення стравами та 
напоями 354,1 561,9 730,2 604,6 614,9 73,65

Інформація та телекомунікації 8625,8 9730,0 10167,7 9864,0 8175,1 5,23

Видавнича діяльність, радіомовлення, 
телебачення 1923,8 2643,0 2775,0 2354,1 1840,8 - 4,31

Телекомунікації (електрозв’язок) 6354,5 6506,8 6771,6 6875,4 5664,0 - 10,87

Комп’ютерне програмування та надання 
інших інформаційних послуг 347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 92,89

Фінансова та страхова діяльність 5861,5 5972,3 7353,3 6646,8 6214,5 6,02

Операції з нерухомим майном 9861,0 14598,9 12368,6 13550,4 11230,2 13,89

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 - 41,47

Діяльність у сферах права та 
бухгалтерського обліку, архітектури та 
інжинірингу, технічні випробування та 
дослідження

4135,4 9069,0 7588,4 2669,6 2314,8 - 44,02

Наукові дослідження та розробки 549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 - 31,70

Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку, інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, 
ветеринарна діяльність

306,6 705,0 884,1 352,5 231,3 - 24,56

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 2973,8 3928,8 4973,9 4013,9 3565,1 19,88

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 7769,9 11437,6 11692,8 7546,2 5808,0 - 25,25

Надання інших видів послуг 656,6 1163,9 457,8 212,2 161,7 - 75,37
Складено авторами за даними [5]
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У свою чергу, такі заходи потребують теоретич-

ного обґрунтування і науково-практичної підтримки 
з боку економічної та управлінської науки, вирі-
шення питань методологічного і методичного забез-
печення розроблень інноваційних стратегій, іннова-
ційної політики, систем стратегічного управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю тощо.

Вихідні умови формування інноваційної політики 
будівельних підприємств визначаються на підставі 
урахування таких обставин:

1. Більшість будівельних підприємств є малими або 
середніми, а великі будівельні підприємства (транс-
формовані колишні загальнобудівельні трести) є 
об’єднанням малих чи середніх структурних підрозді-
лів з високим ступенем автономії поточної діяльності. 
Це означає, що такі підприємства не здатні сформу-
вати повноцінний інноваційний потенціал з науково-
дослідною складовою, з одного боку, і не в змозі аку-
мулювати достатній обсяг коштів для реалізації такого 
потенціалу, з іншого боку. Таким чином, розвиток 
інноваційного потенціалу будівельного підприємства 
має бути спрямований на створення можливостей 
генерування інновацій рівня рацпропозицій і винахо-
дів переважно у сфері технології та організації буді-
вельно-монтажних робіт. Інновації вищого рівня пови-
нні генеруватися галузевим чи навіть міжгалузевим 
інноваційним потенціалом, який має бути створений 
на основі кооперації в інноваційній сфері як самих 
будівельників, так і інших учасників будівництва: про-
ектувальників, монтажників, виробників будівельних 
матеріалів і конструкцій, виробників будівельної тех-
ніки. Саме на такому рівні мають розроблятися нові 
будівельні матеріали, технології, архітектурно-плану-
вальні та конструктивні рішення тощо.

2. Більшість будівельних підприємств слабо 
диверсифіковані і зорієнтовані переважно на під-
рядну діяльність. Лише великі підприємства мають 
розвинуту виробничу базу, консигнаційну і тран-
спортну інфраструктуру, структурні підрозділи з 
механізації будівельно-монтажних робіт. Малі ж 
і середні мають лише окремі елементи такої бази, 
або взагалі не мають ніякої, користуючись послу-
гами спеціалізованих організацій чи субпідрядників. 
Це ще один аргумент на користь зазначеної у пер-
шому пункті спрямованості і розвитку інноваційного 
потенціалу, і формування інноваційної політики 
будівельних підприємств.

3. Перспектива розвитку будівельного комплексу, 
як і економіки в цілому, пов’язана у першу чергу 
із процесом модернізації інфраструктури. Це озна-
чає, що усе більша і більша кількість будівельних 
проектів являтимуть собою не нове будівництво, а 
модернізацію, реконструкцію, технічне переозбро-
єння, розширення існуючих об’єктів. Наслідком буде 
поглиблення індивідуалізації проектних рішень і 
зміна структури будівельно-монтажних робіт, а саме, 
зростання питомої ваги доданої вартості в структурі 
вартості будівельно-монтажних робіт [6]. Крім того, 
процеси поглиблення індивідуалізації характерні і 
для нового будівництва, наприклад, для будівництва 
житла. Це пояснюється поглибленням індивідуаліза-
ції попиту, що є характерною рисою сучасного етапу 
розвитку суспільного споживання. Таким чином, 
формуються зовнішні можливості для активізації 
інноваційної діяльності саме на рівні будівельного 
підприємства-виконавця завдяки зниженню обсягів 
застосування уніфікованих і типових технологічних 
рішень і підходів в організації будівельно-монтаж-
них робіт.

Зважаючи на специфіку будівельної сфери, про-
понується при формуванні інноваційної стратегії під-
приємства враховувати такі види інновацій:

1) технічні інновації, спрямовані на розробці та 
застосуванні новітніх будівельних матеріалів та тех-
нологій з урахуванням екологічних та ергономічних 
аспектів. Для вирішення проблем інноваційного роз-
витку необхідно впроваджувати нові методи роботи у 
розробці та оптимізації бізнес процесів на всіх етапах 
будівництва;

2) маркетингові інновації, що націлені на роз-
ширення сфери споживачів, формування пропозицій 
для найкращого задоволення запитів споживачів; 
збільшенні частки ринку;

3) організаційні інновації, які націлені на органі-
заційне забезпечення процесу будівництва (ресурси 
організаційної структури управління, форми, методи 
управління і організації виробництва).

У процесі формування інноваційної стратегії буді-
вельного підприємства необхідно враховувати усі 
види інновацій та обирати найбільш ефективні.

Висновки. Вихідні умови формування інновацій-
ної стратегії будівельних підприємств визначаються 
на підставі врахування таких обставин: більшість 
будівельних підприємств є малими або середніми 
і слабо диверсифікованими (зорієнтованими пере-
важно на підрядну діяльність). Тому їхня іннова-
ційна стратегія має бути спрямована на інновації 
переважно у сфері технології й організації буді-
вельно-монтажних робіт. Такому спрямуванню спри-
ятиме також зростання питомої ваги будівельних 
проектів з модернізації, реконструкції, технічного 
переозброєння існуючих об’єктів.

Вибір будівельним підприємством певної інно-
ваційної стратегії залежить від багатьох чинників, 
серед яких: умови і фактори зовнішнього середовища, 
слабкі та сильні сторони внутрішнього середовища, 
можливість здійснювати моніторинг науково-техніч-
ної інформації щодо ринку новацій, рівень науково-
технічного та технологічного потенціалу тощо. Для 
розроблення стратегії інноваційного розвитку можна 
застосовувати різні методи та моделі, але, зважаючи 
на поведінку організації та зовнішнього середовища, 
формування інноваційної стратегії будівельного під-
приємства повинно закінчуватися розробкою стра-
тегічних висновків за кожним видом бізнесу-плану 
щодо можливих альтернативних напрямів, які може 
обирати підприємство на стадії реалізації стратегії 
інноваційного розвитку.
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Статья посвящена вопросу управления имиджем предприятия с целью обеспечения конкурентных преимуществ на рынке. 
Определены составные повышения уровня конкурентоспособности предприятия на основе развития составляющих имиджа. 
Предложена графическая модель распределения осведомленности потребителей относительно продукции предприятия и оцен-
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Makedon V.V., Sizareva V.S. ENTERPRISE IMAGE AS FACTOR OF HIS INCREASE COMPETITIVENESS STRATEGY
The article is sanctified to the management question by the image of enterprise with the purpose of providing of competitive edges 

at the market. The component increases of level of competitiveness of enterprise are certain on the basis of development of constituents 
of image. The graphic model of distribution of awareness of consumers is offered in relation to the products of enterprise and estimation 
on this basis of his image.
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Постановка проблеми. Посилення кризових явищ 
в економіці породжує необхідність відстежування 
кризових тенденцій і розробку своєчасних заходів, 
пов’язаних з діагностикою стану чинників зовніш-
нього і внутрішнього середовища підприємства, роз-
робкою цілей, стратегій підприємства і способів їх 
стосовно зовнішнього і внутрішнього іміджу підпри-
ємства. Нині усе більша кількість підприємств усві-
домлюють, що сформований імідж його продукції, 
діяльності і ролі в суспільстві є одним із важливих 
інструментів ефективності господарської діяльності. 
У зв’язку з цим усе більшу увагу звертають на себе 
методи стратегічного управління, що добре зареко-
мендували себе як дієвий інструмент формування 
іміджу в умовах нестабільного оточення підприєм-
ства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
стратегічного управління та забезпечення форму-
вання позитивного іміджу підприємства широко 
висвітлені у роботах таких вітчизняних і зарубіж-
них вчених, як: Л. Блекуелл, І. Гордіна, Д. Джі, 
А. Колодка, М. Мурашов, О. Родіонов, О. Согачева, 
Т. Хомуленко, Д. Енджел. Необхідно зазначити, що 
більшість робіт присвячена методології розробки 
конкурентних стратегій, в яких питання управ-
ління іміджем є другорядними, що і формує необ-
хідність досліджень у напрямі виокремлення іміджу 
та оцінки його впливу на конкурентоспроможність 
підприємства.

Постановка завдання. Метою наукового дослі-
дження є аналіз фактологічного впливу іміджу під-
приємства на його ринкові стратегічні позиції та 
оцінка прояву можливих конкурентних переваг серед 
підприємств подібного профілю ринкової діяльності. 
До головних завдань дослідження можна віднести 

такі положення: з’ясувати роль іміджу підприємства 
у формуванні або уточненні ринкової стратегії діяль-
ності; виявити складові впливу іміджу на рівень кон-
курентоспроможності підприємства; запропонувати 
організаційні заходи оцінки іміджу та шляхи його 
позитивізації щодо споживацької аудиторії підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стра-
тегічне управління створює конкурентні переваги, 
які забезпечують успішне існування і розвиток під-
приємства у довгостроковій перспективі. Ці переваги 
можуть бути пов’язані як з характеристиками виро-
блюваних товарів і послуг, так і з характеристиками 
самого підприємства і його положення на ринку. 
Аналізуючи сприйняття, ми виявляємо відношення 
зацікавлених груп до підприємства та його товарів, 
яке включає оцінку і схильність до дії. Визначаючи 
реакцію суб’єктів ринку, що дає нам можливість 
ідентифікувати структуру ринку, та їх відношення, 
ми дістаємо можливість передбачати поведінку учас-
ників ринку, як показує досвід численних маркетин-
гових досліджень [6, c. 368]. Аналіз відношення дає 
такі можливості:

– визначення сильних і слабких сторін марки 
товару і іміджу підприємства допомагає досить упев-
нено ідентифікувати можливості і загрози;

– вимірювання відношення до і після дії на 
ринок дозволяє оцінити ефективність стратегій і у 
напрямку іміджу;

– знання відношення допомагає прогнозувати 
реакцію на ринкові дії, які було здійснено підпри-
ємством.

Сильний імідж підприємства і його товарів є 
підтвердженням того, що підприємство має уні-
кальні ділові здібності (спеціальними навичками, 
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уміннями), що дозволяють підвищувати пропоно-
вану споживачам сприйману ними цінність товарів 
і послуг, а головне власної торгової марки [7]. Для 
оцінки сприйняття марки товару (іміджу підпри-
ємства) використовується метод прямого або проек-
тного (заснованого на асоціаціях) інтерв’ю. Отримана 
таким чином оцінка сприйняття торгової марки (під-
приємства) кладеться в основу стратегії позиціону-
вання торгових марок, в якій визначаються заходи 
по формуванню у споживача потрібного іміджу 
марки товару і його виробника [4, c. 79-80].

Автори вважають, що створення іміджу сильної 
торгової марки може давати наступний економічний 
ефект, який, як показують дослідження, часто недо-
оцінюється менеджментом підприємства:

– споживачі готові заплатити за торгову марку 
високу ціну;

– торгова марка допомагає розширити частку 
ринку, тобто збільшити обсяг продажів, оскільки її 
прагнуть продавати роздрібні торговці і з готовністю 
купують споживачі; у неї більше можливостей для 
подальшого зростання;

– у силу лояльності споживачів торгова марка 
приносить стабільно більш високий прибуток, 
оскільки знижує ризики, подальші маркетингові 
витрати, успішніше долає несподівано виниклі пере-
шкоди;

– торгова марка забезпечує більш високу норму 
повернення інвестицій, що принципово важливе для 
інвесторів;

– створює доброзичливе відношення до підпри-
ємства усіх зацікавлених груп: допомагає знайти 
нових працівників, акціонерів, забезпечити громад-
ську і державну підтримку.

Стає очевидним, чому сильний імідж підпри-
ємства і вироблюваних ним товарів є найважливі-
шою стратегічною і конкурентною перевагою під-
приємства. Створення і підтримка сильного іміджу 
вимагає великих витрат, тривалого часу, виникає 
протиріччя між необхідністю постійно мати досить 
високий прибуток і довгостроковими інвестиціями в 
імідж, що не дають швидкої віддачі. Але потрібно 
розуміти, що якщо одного разу підприємство посту-
питься ринковими позиціями, то повернутися на 
них буде вкрай складно, практично неможливо.  
Із цього аналізу випливає, що образ підприємства, 
його імідж – це сприйняття індивідуальності цього 
підприємства, усвідомлення його специфічних рис, 
особливостей у свідомості як споживачів, так і кон-
курентів та інших громадських груп [5].

Менеджери будь-якого підприємства раніше або 
пізніше починають займатися побудовою іміджу 
свого підприємства. І тоді послідовність їхніх дій має 
буди такою:

1. Вимір іміджу: який він?
2. Оцінка іміджу: що має бути зроблено?
3. Розробка програми побудови іміджу: як це 

буде зроблено?
4. Реалізація програми.
5. І знову вимір іміджу: який він тепер? [2]
Автори вважають, що, окрім цього, кожне під-

приємство має бути зацікавлене у підтримці пози-
тивного іміджу серед таких громадських груп:

1. Фінансисти. Корисно мати репутацію міцного 
у фінансовому відношенні, кредитоспроможного під-
приємства з ефективною системою управління, якщо 
доводиться брати позики у банках. Ціни на акції 
підприємства залежатимуть від очікувань і оцінок 
фінансових аналітиків, брокерів, інвесторів, а отже, 
від цього залежатимуть прибутки і збитки.

2. Співробітники підприємства. Сильний імідж 
підприємства покращує моральний клімат і посилює 
мотивацію працівників. Люди краще працюють на 
тих підприємствах, успіх яких для них очевидний 
і де працювати тому престижно. На підприємствах 
з хорошою репутацією люди працюють довше, сюди 
легше залучити нових працівників.

3. Представники підприємства. Ті, хто здійснює 
контакти із зовнішнім середовищем від імені підпри-
ємства, отримають можливість діяти впевненіше і 
ефективніше, якщо це підприємство добре відоме на 
ринку і відношення до нього з боку партнерів добро-
зичливе.

4. Регіональні співтовариства. Менеджерам під-
приємства легше діятиме в нових регіонах, якщо 
буде очевидно, що вони враховують інтереси місце-
вих жителів. Приміром, якщо місцеві жителі закло-
потані забрудненням довкілля, треба показати їм, 
що підприємство використовує екологічно чисті тех-
нології і більше того, вкладатиме гроші в оздоров-
лення довкілля.

5. Інші групи лідерів громадської думки. Ми 
маємо на увазі профспілкових лідерів, журналістів, 
«капітанів промисловості» і чиновників.

Різні рівні іміджу підприємства. Кожне підпри-
ємство виконує багато функцій або ролей. Воно – 
виробник товарів, послуг, працедавець і творець 
прибутку. Підприємство управляє ресурсами, реа-
лізовуючи власні інтереси і інтереси суспільства в 
цілому. Воно робить внесок у загальну культуру. Як 
частину складної системи, підприємство діє на різ-
них її рівнях [3, c. 225]. Це:

1) соціокультурний рівень;
2) галузевий рівень;
3) рівень підприємства;
4) рівень продукту, марки товару.
Вивчення іміджу на соціокультурному і галузе-

вому рівнях. Соціокультурний рівень – це аналіз 
фундаментальних цінностей працівників. Займа-
ючись просуванням товару на ринок відповідно до 
прийнятої стратегії, необхідно враховувати, що від-
ношення до підприємства і його продукції залежить 
від деяких загальних поглядів, пануючих серед тих 
або інших громадських груп. Це уявлення про те, 
як повинно розвиватися суспільство, що для нього 
добре, а що – погано. Ці загальні представлення або 
принципи є складовою частиною іміджу будь-якого 
підприємства.

У суспільстві існують фундаментальні цінності, 
принципи, такі як трудова етика, права особи і 
колективу, мотиви отримання доходів, і ці цінності 
знайшли відображення в законах суспільства та у 
його структурі. Але було б помилкою рахувати ці 
цінності, принципи незмінними.

Вимірювання іміджу підприємства. Саме на цьому 
рівні кожне підприємство має великі потенційні 
можливості впливати на свій імідж через доступні 
йому канали передачі інформації.

Коли підприємство проводить кампанію зі зміни 
свого іміджу, воно повинно виробити конкретні цілі. 
Щоб знати, як це виходить у підприємств, автори 
вважають необхідним щорічно проводити опиту-
вання, що з’ясовують обізнаність населення про про-
відні підприємства і відношення різних громадських 
груп до цих підприємств. Спочатку респондентів 
запитують, наскільки добре вони знають ті або інші 
підприємства, а потім просять сказати, наскільки 
вони схвалюють діяльність цих підприємств [1; 9].

Отримана оцінка (у балах) наноситься на графік, 
що дозволяє легко порівнювати підприємства між 
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собою. Ось як може виглядати графік, який вихо-
дить на основі подібних опитувань.
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Рис. 1. Графік розподілу обізнаності споживачів 
та їх відношення до певної групи підприємств 

(організацій)

Суцільна лінія – це статистична лінія найкращої 
відповідності. При цьому рівні обізнаності чим вище 
від цієї лінії розташовується підприємство, тим вище 
воно оцінюється населенням, і, навпаки, чим нижче 
від цієї лінії – тим гірше позиції підприємства в очах 
опитуваних. Досвід проведення опитувань показує, 
що більшість підприємств оцінюються швидше пози-
тивно, ніж негативно, і тому вони розміщуються 
вище за нульову оцінку.

Для багатьох підприємств відношення населення 
(чи споживачів) до них виразно корелює з їх впізна-
ваністю (знанням про них). Тобто чим краще відоме 
підприємство, тим краще до нього відносяться.

З аналізу позицій підприємств на такій діаграмі 
можуть бути зроблені самі різні висновки.

Підприємство А має дуже сильну позицію, дуже 
добре відоме і дуже позитивно оцінюється. Про-
блема цього підприємства може полягати в тому, що, 
маючи такий високий імідж, підприємство більше 
за інших уразливо для критики, отже, йому треба 
бути активним в підтримці свого високого іміджу. 
Перевага цього підприємства в тому, що воно може 
використати свій високий імідж при запуску нових 
продуктів, придбанні нових підприємств, при наро-
щуванні своїх фондів, поповненні капіталу.

Підприємство Б добре знайомо споживачам, але 
воно гірше оцінюється порівняно з іншими відомими 
конкурентами, включаючи і підприємство А. Най-
імовірніше, це підприємство знає про свій невисокий 
імідж, але не може змінити його, наприклад, через 
обмеженість наявних ресурсів. Проте йому варто 
ще раз зважити свої можливості і зробити кроки по 
корекції невірних представлень.

Підприємство В добре відомо, але оцінюється 
переважно негативно. Це підприємство, швидше за 
все, знає про свою низьку репутацію і відповідно до 
наявних ресурсів намагається, ймовірно, і змінити 
свій імідж, і вирішити свої комерційні проблеми. 
Для цього йому необхідно точно визначити, чому до 
нього відносяться негативно.

У підприємства Г є хороші потенційні можливості 
підвищити позитивне відношення населення до себе. 
Хоча воно відносне мало відомо, ті, хто його знає, 
оцінюють це підприємство високо, і якщо підприєм-
ство розгорне кампанію, спрямовану на підвищення 
рівня обізнаності про нього населення, ймовірно, це 
дасть і високий рейтинг позитивного відношення.

Нарешті, підприємство Д є маловідомим, відно-
шення до нього відповідає рівню його популярності. 
Йому необхідно реалізувати програму з розвитку 
зовнішніх зв’язків, спрямовану на поліпшення обі-
знаності населення про себе, що приведе і до підви-
щення рейтингу відношення до нього.

Такі опитування, що вимірюють обізнаність про 
підприємства і відношення населення до них, дають 
загальну оцінку іміджу великої групи підприємств 
і одночасно характеризують стратегію кожного під-
приємства по розвитку ринкових комунікацій [8].

Кожне підприємство, якщо в цьому буде необхід-
ність, може оцінити сильні і слабкі сторони свого 
іміджу за конкретними аспектами діяльності: управ-
ління підприємством, його прибутковість, викорис-
тання сучасної технології, соціальна відповідаль-
ність, якість обслуговування споживача.

Висновки. Проведені дослідження показали, що:
1. Кожне підприємство виконує безліч ролей, 

тому його імідж має формуватися на різних рівнях: 
соціокультурному, галузевому, рівень підприємства 
і продукту.

2. Було визначено, що сильний імідж підприєм-
ства і його продукції говорить про унікальні ділові 
здібності (спеціальні навички, вміння), дозволяє зна-
чно підвищувати рівень конкурентоспроможності та 
підвищувати споживацьку цінність продукції.

3. Доведено, що менеджери підприємства рано чи 
пізно починають займатися побудовою її іміджу, і 
тоді послідовність їхній дій має буде такою: вимі-
рювання рівня іміджу, оцінка іміджу, розробка про-
грами побудови іміджу та її реалізація.

4. Запропоновано графічну модель розподілу обі-
знаності споживачів та їх відношення до певної групи 
підприємств (організацій) на основі бальної оцінки, 
що дозволяє порівнювати підприємства між собою за 
рівнем сприйняття іміджу, що і формує базу стра-
тегічного розвитку конкурентних переваг на ринку.
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РОЗРОБКА КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стаття присвячена питанню розробки кадрової стратегії в організації, що дозволяє вітчизняним підприємствам ефективно 
працювати в умовах жорсткої конкуренції та економічної нестабільності. У процесі дослідження були визначені напрями форму-
вання кадрової стратегії; матриця кадрових стратегій; виявлено взаємозв’язок між стратегією бізнесу і технологією управління 
кадрами; визначено складові кадрової стратегії в сучасних умовах.
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Статья посвящена вопросу разработки кадровой стратегии в организации, позволяющей отечественным предприятиям 

эффективно работать в условиях жесткой конкуренции и экономической нестабильности. В процессе исследования были 
определены направления формирования кадровой стратегии; матрица кадровых стратегий; выявлена взаимосвязь между стра-
тегией бизнеса и технологией управления кадрами; определены составляющие кадровой стратегии в современных условиях.
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This article is devoted development of the HR strategy in the organization, allowing domestic businesses to operate effectively in 

conditions of a rigid competition and economic instability. In the process of research there were determined the directions of formation 
of personnel strategy; personnel matrix strategies; the interrelation between business strategy and technology management personnel; 
identifies the components of the HR strategy in modern conditions.
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Постановка проблеми. Нині українські орга-
нізації перебувають у складних умовах мінливої 
ринкової ситуації, тому вони повинні концентру-
вати свою увагу не тільки на основному виді діяль-
ності, але на розробці оптимальної кадрової стра-
тегії, тому що персонал є ключовим чинником, 
який визначає успіх будь-якої організації. Страте-
гія управління персоналом надає кадровий ресурс, 
який необхідний для ефективної роботи організа-
ції та повинна відповідати основним вимогам [1]: 
носити довгостроковий характер, враховувати 
вплив багатьох чинників і бути пов’язаною зі стра-
тегією розвитку організації в цілому. Виходячи з 
цього, особливої актуальності набуває вивчення 
можливостей ефективного управління персоналом 
організації, що зумовлює необхідність формування 
системи стратегічного управління персоналом та 
формування кадрової стратегії, яка б забезпечу-
вала конкурентоспроможність та життєздатність 
конкретної організації в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню теоретичних питань стратегічного управ-
ління персоналом присвячено багато праць вітчиз-
няних і зарубіжних учених. Проблема стратегіч-
ного управління найбільше розроблена у працях 
таких зарубіжних учених, як: І. Ансоф, М. Мескон, 
Г. Мінцберг, Т. Пітерс, А.Дж. Стрикленд, А. Томп-
сон та ін. Деякі аспекти практики реалізації страте-
гічного управління та формування кадрової стратегії 
були предметом окремого розгляду у працях таких 
сучасних учених, як: Т. Базаров, В. Веснін, О. Віхан-
ський, О. Громова [3], Г. Дмитриенко [1], А. Кіба-
нов [2], В. Колпаков [1], В. Маслов, Р. Фатхутдінов, 
Г. Щокин [4] та ін.

Постановка завдання. Новий стратегічний підхід 
до розуміння сутності персоналу та організації про-
цесу управлінської діяльності передбачає розробку 
та запровадження сучасних кадрових стратегій, тому 
метою дослідження є розуміння сутності, специфіч-

них ознак, визначення шляхів перспективного роз-
витку процесу розробки кадрової стратегії організа-
ції в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кадрова стратегія полягає у визначенні шляхів роз-
витку компетенцій персоналу організації і покли-
кана пов’язати між собою численні аспекти управ-
ління персоналом для стимулювання і оптимізації 
їхнього впливу на працівників, особливо їхні трудові 
якості, кваліфікацію і створення єдиної, що відпові-
дає конкретній цільовій групі, політики управління 
персоналом.

Стратегія управління персоналом, що спрямована 
на досягнення конкретних цілей організації, визна-
чає основні напрями роботи, містить терміни і показ-
ники, за якими оцінюється ефективність її реаліза-
ції. Виділяють наступні напрями кадрової стратегії 
в організації [1]: організація відносин та зв’язків 
з ринком праці і внутрішньофірмовими трудовими 
ресурсами; вибір і реалізація стилю управління 
кадрами, організація горизонтальної кооперації; 
організація робочого місця та умов праці; розробка 
політики визнання особистих успіхів у праці; вибір 
оптимальної системи оплати праці; розробка полі-
тики підготовки і підвищення кваліфікації персо-
налу; розробка комунікаційної політики.

В основі стратегії управління персоналом лежить 
загальна стратегія розвитку організації. Як і стра-
тегія розвитку компанії, стратегія управління пер-
соналом розробляється з урахуванням внутрішніх 
ресурсів, традицій підприємства і можливостей, 
що диктуються зовнішнім діловим середовищем. 
Найефективнішим з них є формування стратегії 
управління персоналом засобом «зверху-вниз», де 
домінуюча роль у розробці кадрової стратегії нале-
жить вищому керівництву, яке спочатку визначає 
загальну стратегію управління персоналом організа-
ції, а потім – стратегії для кожного конкретного під-
розділу організації. Такий підхід формування кадро-
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вої стратегії в сучасних умовах має переваги: висока 
якість оцінки зовнішнього ділового середовища і 
визначення тенденцій та динаміки; зв’язок із загаль-
ною стратегією розвитку компанії; визначення пріо-
ритетів, актуальних для всієї організації.

Щодо зовнішнього середовища, то організація 
може розробляти і реалізовувати різні кадрові стра-
тегії. На рисунку 1 представлена матриця можливих 
кадрових стратегій залежно від рівня стійкості під-
приємства і рівня зростання чисельності персоналу, 
що працює на ньому. Характеристика варіантів 
кадрових стратегій представлена у таблиці 1.

Аналіз управління людськими ресурсами на 
вітчизняних підприємствах на підставі матриці 
кадрових стратегій виявив, що більшість організа-
цій належить полю «Спад» і характеризується нега-
тивними факторами щодо кадрів та існує об’єктивна 
необхідність у зміні кадрової стратегії в силу її нее-
фективності в ринкових умовах.

Дотримуючись цієї матриці, 
можна швидко приймати рішення 
щодо розробки або удосконалення 
кадрової стратегії, що дозволить 
ефективно управляти персоналом в 
сучасних умовах.

Стійкість підприємства у сфері 
кадрової політики визначає ряд фак-
торів, що безпосередньо пов’язані 

з якісними характеристиками персоналу. Одним із 
визначальних чинників є рівень конкурентоспро-
можності персоналу, який можливо розрахувати за 
такою формулою:

К𝑛𝑛 = ��
𝑎𝑎𝑖𝑖 × 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

5 × 𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

→ 1.0 ,             (1)

де Кn – рівень конкурентоспроможності конкрет-
ної категорії персоналу; 

i – 1,2,..., n – кількість експертів; 
j – 1,2,..., m – кількість якостей персоналу, що 

оцінюються; 
ai – вагомість j-ї якості персоналу; 
bij – оцінка i-м експертом j-ї якості персоналу за 

5-бальною системою.
Згідно з даними розрахунками встановлюються 

умови оцінки експертами якості персоналу, а також 
розробляється приблизний перелік якостей персо-
налу та визначається їхня вагомість за категоріями 
в залежності від специфіки діяльності організації. 
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висно-
вок, що якісна оцінка персоналу дозволяє: виділити 
конкурентні переваги персоналу та якості, які потре-
бують удосконалення; підвищити рівень конкуренто-
спроможності організації в цілому при перевазі пози-
тивних якостей персоналу.

На підставі розробленої стратегії у сфері управ-
ління кадрами організація може будувати ефективну 
кадрову політику.

Кадрова політика – це сукупність принципів, 
основних моделей, цілей і уявлень, які визначають 
напрями та зміст роботи з кадрами і є вирішаль-
ними в сфері управління відповідними об’єктами 
(регіональними системами, галузями, організаці-
ями тощо) [2]. Метою кадрової політики є забезпе-
чення оптимального балансу процесів відновлення 
і збереження чисельного і якісного складу кадрів, 
його розвитку відповідно до потреб самої організації, 
вимогам чинного законодавства, стану ринку праці. 
Особливості кадрової політики і зміст конкретних 
кадрових програм безпосередньо залежать від загаль-
ної стратегії діяльності організації.

Розробка загальної стратегії організації при 
конкурентній боротьбі за існуючи ринки має три 
аспекти: побудова взаємин з клієнтом (М. Пор-
тер, А. Томпсон), побудова взаємин з конкурентом 
(Ф. Котлер), власний розвиток компанії (І. Ансофф). 
Можливо виділення типів стратегії, що задає осно-
вні варіанти цілей і способів діяльності організації: 
підприємництво (пошук нових ринків та продук-
тів); динамічне зростання (розширення присутності 
на ринку); прибутковість (максимізація прибутку за 
рахунок зниження витрат, скорочення вкладень в 
розвиток виробництва); ліквідація (продаж з метою 
зміни профілю діяльності або припинення роботи 
підприємства) [3].

Більшість існуючих нині концепцій стратегічного 
управління персоналом виходить із принципу підпо-
рядкування системи стратегічного управління персо-
налом загальнокорпоративній системі стратегічного 
менеджменту (стратегічної концепції субординації). 

Рівень зростання чисельності персоналу
високий середній низький

Рівень 
стійкості 

організації

високий «Розвиток»
середній «Стабільність»
низький «Спад»

Рис. 1. Матриця кадрових стратегій

Таблиця 1
Варіанти кадрових стратегій  

залежно від рівня стійкості підприємства  
і рівня зростання чисельності персоналу

Найменування Можливі варіанти кадрових стратегій

«Розвиток» 
(зростання 
загальної 
потреби в 
кадрах; поява 
нових робочих 
місць)

- залучення, відбір та оцінка персоналу;
- розробка програм навчання та підви-
щення кваліфікації персоналу;
- підвищення рівня заробітної плати;
- поліпшення умов і організації праці;
- підвищення рівня мотивації і стиму-
лювання персоналу;
- розширення пакета соціальних послуг;
- формування сприятливого морально-
психологічного клімату, що сприяє 
творчості;
- постійне підвищення кваліфікації;
- забезпечення можливостей службового 
і наукового зростання.

«Стабільність» 
(чисельність 
персоналу 
постійна, 
незначно 
змінюється)

- підвищення рівня кваліфікації праців-
ників (відповідно до їх особистих мож-
ливостей і за виробничої необхідності) 
проводиться на основі існуючих заходів;
- рівень заробітної плати носить стабіль-
ний характер;
- використання внутрішніх трудових 
ресурсів;
- мотивація та стимулювання персоналу 
здійснюється за стандартними програ-
мами без будь-яких нововведень;
- планування і розвиток кар’єри відбу-
ваються за розробленою технологією;
- внутрішнє переміщення;
- перенавчання працівників;
- посилення соціальних гарантій;
- організація виходу на пенсію.

«Спад» 
(скорочення 
чисельності 
персоналу; 
низькі 
економічні 
можливості 
залучення 
персоналу) 

- скорочення фонду оплати праці в 
цілому, і зменшення рівня заробітної 
плати працівників за категоріями;
- невідповідність між фондом оплати 
праці та чисельністю персоналу за кате-
горіями;
- організація масових звільнень і допо-
мога в працевлаштуванні;
- стимулювання дострокового виходу на 
пенсію за умов збереження найбільш 
цінної частини персоналу, що відповідає 
майбутнім умовам роботи;
- перекваліфікація працівників.
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О.Н. Громова [3] визначає стратегію управління 
персоналом як довгостроковий якісно визначений 
напрям у роботі з персоналом, який передбачає роз-
робку послідовності прийнятих рішень для досяг-
нення системою управління персоналом поставлених 
цілей. У цій роботі [3] дається класифікація стра-
тегій управління персоналом: стратегія підприємни-
цтва, стратегія динамічного зростання, ліквідаційна 
стратегія, стратегія кругообігу (циклічна), стратегія 
прибутковості.

Практика функціонування українських організа-
цій свідчить про ситуацію, коли загальна стратегія 
являє собою комбінацію різних варіантів стратегій, 
спираючись на значимість і очікуваний результат кож-
ної. Для вітчизняних підприємств, що функціонують 
у нестабільних ринкових умовах і схильні до впливу 
безлічі кризових факторів, характерною є комбіна-
ція елементів таких видів стратегій: підприємницької 
стратегії та циклічної стратегії. Відповідно, даними 
видами стратегій буде відповідати певна технологія 
управління персоналом (таблиця 2).

Залежності от обраної загальної стратегії форму-
ється кадрова політика, яка 
припускає вирішення таких 
завдань [4]:

1. Формування команди 
адаптивних менеджерів, які 
здатні розробити і реалізувати 
програму виживання і розви-
тку організації.

2. Виявлення та збере-
ження ядра кадрового потен-
ціалу організації, тобто мене-
джерів, спеціалістів і робочих 
кадрів, що являють особливу 
цінність для неї.

3. Реструктуризація кадро-
вого потенціалу у зв’язку з: 
організованими перетворен-
нями в ході реструктуризації; 
реалізацією інноваційних про-
цесів; диверсифікацією вироб-
ництва; повною реорганізацією.

4. Зниження соціально-
психологічної напруженості в 
колективі.

5. Забезпечення соціального 
захисту та працевлаштування 
вивільнюваних працівників.

Організація, залежно від 
рівня стабільності свого стано-
вища, може реалізовувати такі 
кадрові стратегії: відкрита 

кадрова стратегія, що передбачає формування кадрів 
за рахунок зовнішніх джерел; закрита кадрова стра-
тегія, що передбачає комплектування кадрів за раху-
нок внутрішніх джерел.

Відкрита кадрова стратегія використовується 
керівництвом при нестійкому положенні підприєм-
ства, коли втрачено висококваліфіковані кадри, а 
внутрішні трудові ресурси не відповідають професій-
ним вимогам.

Закрита кадрова стратегія реалізується при наяв-
ності ядра висококваліфікованих працівників, здат-
них до підвищення свого професійного рівня та адап-
тації до нових умов діяльності організації.

Таким чином, знаходження оптимального спів-
відношення між стратегією розвитку самої органі-
зації і кадровою стратегією відповідно до наявних 
ресурсів, компетенції персоналу, його ідей, амбіцій, 
ініціативності є ключовим чинником, що визначає 
конкурентоспроможність і ефективність функціону-
вання організації в умовах ринку. На підставі прове-
дених досліджень визначено складові кадрової стра-
тегії в сучасних умовах (рис. 2).

Таблиця 2
Стратегії бізнесу та технологія управління персоналом

Тип стратегії бізнесу Характеристики персоналу Технологія управління персоналом

Циклічна стратегія. Мета – 
врятувати організацію. Заходи  
зі скорочення витрат на персонал 
здійснюються з метою вижити  
у найближчий час і знайти 
стабільність на тривалу перспективу. 

Працівники повинні бути 
гнучкими в умовах змін, 
орієнтуватися на великі цілі  
і подальші перспективи.

1) потрібні різнобічно розвинені працівники; 
2) система стимулів і перевірки заслуг по 
результату; 3) великі можливості  
для співробітників, але ретельний відбір 
різноманітної форми.

Підприємницька стратегія.  
У центрі уваги – швидке здійснення 
найближчих заходів; націленість  
на високоефективні проекти  
з урахуванням фінансового ризику 
при мінімальній кількості дій.

Працівники повинні бути 
новаторами, ініціативними, 
контактними,  
із довгостроковою 
орієнтацією, готовими 
ризикувати, не бояться 
відповідальності.

1) відбір і розстановка кадрів: пошук людей, 
здатних ризикувати і доводити справу  
до кінця; 2) винагороду: на конкурентній 
основі, неупереджене; 3) оцінка: ґрунтується на 
результатах, не занадто жорстка; 4) розвиток: 
неформальний, орієнтований на наставника; 
5) планування переміщень: у центрі уваги – 
зацікавленість службовців, підбір робочого 
місця, що відповідає інтересам працівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аналіз трудових 
ресурсів організації 

Дослідження 
ринку праці Розробка кадрової стратегії  

Стратегія забезпечення кадрами 
Приведення у відповідність чисельності категорій працюючих з фондом 
оплати праці. 

Стратегія організації праці та відносин із працівниками  
Використання оптимального співвідношення рівнів системи управління 
організації з категоріями персоналу. 

Стратегія мотивації 
Досягнення цілей, поставлених перед управлінням персоналом, з 
мінімальними витратами коштів. 

Стратегія розвитку персоналу 
Вибір найбільш ефективних методів управління, що забезпечують 
результативність самого процесу управління. 

Розробка тактичних заходів щодо реалізації кадрової стратегії 
Чітке визначення функцій управління. 

Рис. 2. Елементи кадрової стратегії в сучасних умовах
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Дотримуючись даного алгоритму управління пер-
соналом на підприємствах, можна вирішити таку 
кадрову проблему, як невідповідність чисельності 
працівників критерієм оптимальності в рамках пев-
ної організаційної структури, що дозволить підпри-
ємству ефективно працювати в умовах ринкової еко-
номіки й уникнути кризи.

Таким чином, життєздатність і успішна діяль-
ність організацій нині все більше визначається тим, 
наскільки вони готові переключити свою увагу з тра-
диційних методів управління персоналом на нові, 
більш ефективні кадрові технології.

Висновки. Нині формування кадрової страте-
гії є найбільш прогресивним підходом, тому що 
управління персоналом лише на стратегічному рівні 
дозволяє одночасно враховувати цілі розвитку під-
приємства, трансформацію його зовнішнього серед-
овища в цілому і ринку праці зокрема, виявляти 
зміни потреби підприємства в трудовому потенціалі 
і при цьому дотримуватися принципу довгостроко-
вих зв’язків працівників з підприємством та орієнта-
ції на їхній особистісний розвиток. Для формування 
кадрової стратегії можливе використання матриці, 
яка будується на таких характеристиках, як рівень 
стійкості підприємства та рівень зростання чисель-

ності персоналу. Процес реалізації кадрової страте-
гії підприємства раціонально організувати на рівні 
чотирьох основних напрямів управління персоналом: 
аналіз поточної величини трудового потенціалу під-
приємства, управління рухом персоналу, реалізація 
професійних і творчих здібностей працівників під-
приємства та розвиток персоналу. При цьому най-
більш ефективним інструментом реалізації є цільові 
програми діяльності служби персоналу.
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ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Розглянуто можливість використання методу аналізу ієрархій (МАІ) для оцінки пріоритетності показників інноваційного по-
тенціалу машинобудівних підприємств. Проведені розрахунки за даним методом дозволили надати кількісну оцінку розглянутим 
показникам та виявити ті показники, урахування яких дозволить цілеспрямовано поліпшувати інноваційну діяльність машино-
будівних підприємств. Використання методу аналізу ієрархій суттєво знижує суб’єктивність оцінок при прийнятті рішень щодо 
підвищення інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств.

Ключові слова: машинобудівне підприємство, інноваційний розвиток, метод аналізу ієрархій, вибір пріоритетів.

Мячин В.Г. ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЕЙ ІННОВАЦІИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

Рассмотрена возможность использования метода анализа иерархий (МАИ) для оценки приоритетности показателей ин-
новационного потенциала машиностроительных предприятий. Проведенные расчеты с использованием данного метода по-
зволили дать количественную оценку рассмотренным показателям и выявить те показатели, учет которых позволит целе-
направленно улучшить инновационную деятельность машиностроительных предприятий. Использование метода анализа 
иерархий существенно снижает субъективность оценок при принятии решений по повышению инновационного потенциала 
машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: машиностроительное предприятие, инновационное развитие, метод анализа иерархий, выбор приоритетов.

Myachin V.G. EVALUATION INDICATORS PRIORITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES INNOVATIVE POTENTIAL BY 
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

The possibility of using the analytic hierarchy process (AHP) to evaluate the priority indicators of innovative potential of the ma-
chine-building enterprises. The calculations using this method made it possible to quantify the indicators considered and identify those 
parameters, which allow account targeted to improve the innovation machine-building enterprises. The use of analytic hierarchy process 
significantly reduces the subjectivity of assessment when deciding to increase the innovative capacity of the machine-building enterprises.

Keywords: machine-building enterprise, innovation development, analytic hierarchy process, choice of priorities.

Постановка проблеми. У сучасних економічних 
умовах функціонування та подальший розвиток 
машинобудівних підприємств безпосередньо зале-
жать від їхньої інноваційної активності. У нинішніх 

умовах особливого значення набуває оцінка іннова-
ційного потенціалу машинобудівних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
формування та розвитку інноваційного потенціалу 
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підприємства присвячена значна кількість наукових 
розробок провідних вітчизняних і зарубіжних еконо-
містів, зокрема: А. Аганбегяна, І. Ансоффа, Ю. Бер-
лінера, Л. Бляхмана, А. Бородіна, Н. Брюховець-
кої, М. Вірила. Л. Водачека, В. Гейця, С. Глазьєва, 
А. Градова, П. Друкера, Б. Лісіна, А. Клайнкнехта, 
І. Кокуріна, М. Комова, С. Кочеткова, Р. Крис-
тинсена, Б. Мільнера, К. Опенлендера, В. Павло-
вої, О. Паршиної, Б. Твісса, Г. Трушина, П. Уайта, 
Р. Фатхутдінова, С. Хеймана, А. Чандлера, В. Чуді-
ліної, Й. Шумпетера, Ю. Яковця та ін.

Метою статті є надання оцінки у кількісній 
формі показникам, які впливають на інноваційний 
розвиток машинобудівних підприємств, та структу-
рування означених показників за пріоритетністю у 
вигляді цілісної ієрархії за допомогою методу ана-
лізу ієрархій (МАІ).

Виклад основного матеріалу. Механізм забезпечення 
оцінки інноваційного потенціалу машинобудівних під-
приємств являє собою певний алгоритм, що включає про-
цедури формування інформаційної бази, збору, обробки 
та використання інформації щодо діяльності машино-
будівних підприємств. І якщо відбір самих показників, 
необхідних для оцінки інноваційного потенціалу маши-
нобудівних підприємств, представлений у численних 
роботах [1-6], то визначенню пріоритетності означених 
показників шляхом надання їм вагових коефіцієнтів не 
приділяється належної уваги.

Вагові коефіцієнти показників, які використову-
ються при оцінці показників інноваційного потенці-
алу підприємств, досить часто визначають за форму-
лою Фішберна [7].

За принципом Фішберна групи показників ран-
жуються в порядку спадання вагомості, вагомість 
j-го кожного показника серед загальної кількості m 
показників розраховують за формулою:
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Оцінка показників тільки за їхньою ієрархією, 
що складає принцип Фішберна [7], відповідає мак-
симуму ентропії інформаційної невизначеності щодо 
об’єкту дослідження.

Але, на думку переважної більшості дослідників, 
найбільш релевантним та розповсюдженим серед 
методів оцінки пріоритетності показників є метод 
аналізу ієрархій (МАI), відомий також як AHP 
(Analytical Hierarchy Process) [8-11]. 

На жаль, нині існують лише поодинокі спроби 
ієрархизувати показники інноваційного потенці-
алу підприємств за пріоритетністю, найбільш відо-
мими серед яких є роботи [12; 13]. Питання щодо 
дослідження пріоритетності показників інновацій-
ного потенціалу методом МАІ саме машинобудів-
них підприємств серед відомих нам робіт не акцен-
тувалося.

Алгоритм методу AHP (МАІ) детально викладе-
ний у роботі Т. Сааті [14] та його послідовників [11] 
і включає такі основні етапи:

1) визначення проблеми (у нашому випадку це 
надання кількісної оцінки показникам, що характе-
ризують потенціал машинобудівного підприємства);

2) структурування проблеми за ієрархією щодо 
визначення мети (оцінки інноваційного потенціалу) 
та критеріями різного рівня (верхнього та нижнього); 

3) побудову матриць парних порівнянь та надання 
оцінок кожному елементу матриць згідно зі шкалою 
відносної важливості;

4) розрахунок локального вектору пріоритетів;
5) перевірку узгодженості кожної з матриць;
6) розрахунок ваги кожного показника нижнього 

рівня.
Шкала, що використовується для узгодження 

думок експертів шляхом парних порівнянь, пред-
ставлена у таблиці 1. Парні порівняння проводяться 
для усіх елементів, що розглядаються. 

Таблиця 1 
Шкала відносної важливості  

методу аналізу ієрархій Т. Сааті [14]

Бал Визначення Характеристика

1 Рівна 
важливість

Рівний внесок двох елементів у 
загальну оцінку

3 Помірна 
перевага

Легка перевага одного елемента 
над іншим

5 Суттєва 
перевага

Відчутна перевага одного 
елемента над іншим

7 Значна 
перевага

Практично значна перевага 
одного елемента над іншим

9 Дуже велика 
перевага

Очевидна перевага – 
домінування одного елемента 
над іншим

2,4,6,8 Проміжні 
значення

Застосовуються у перехідних 
випадках

1/k
Значення 
симетричних 
елементів

k = 0, 1, ..., 9

Відношення узгодженості (CR) використовується 
для перевірки узгодженості матриці)1(

)1(2
+⋅
+−⋅

=
mm

jm
jβ  

RI
CICR =  

1
max

−
−

=
n

nCR λ  

,                           (2)

де CI – індекс узгодженості;
RI – індекс ймовірної узгодженості переваг;
Розрахунок СI відбувається за формулою:

)1(
)1(2

+⋅
+−⋅

=
mm

jm
jβ  

RI
CICR =  

1
max

−
−

=
n

nCR λ  ,                        (3)

де n – порядок матриці попарних порівнянь;
λmax – максимальне значення власного вектора 

матриці.
Індекс ймовірної узгодженості переваг RI 

(Random Index) обираємо з таблиці 2.
Ієрархічна модель оцінки інноваційного потен-

ціалу машинобудівного підприємства наведена на 
рисунку 1.

Пріоритети у виборі показників інноваційного 
потенціалу визначалися методом парних порівнянь 
за показниками верхнього рівня (основними показ-
никами) та показниками нижнього рівня. Порів-
няльні оцінки надавалися експертами – фахівцями 
у галузі машинобудування з урахуванням аналізу 
інформаційних джерел щодо розвитку машинобудів-
ної галузі [1-6].

Матриця парних порівнянь для чотирьох осно-
вних показників (показників верхнього рівня) пред-
ставлена у таблиці 4. Значення вектора локальних 
пріоритетів вказує на домінування у векторі мар-
кетингових та економічних критеріїв.

Таблиця 2
Значення випадкового індексу відповідності за Т. Сааті [15]

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,46 1,49
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Рис. 1. Ієрархічна модель оцінки інноваційного  
потенціалу машинобудівного підприємства
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Таблиця 3
Показники нижнього рівня,  

визначені для показників верхнього рівня

Основні технологічні показники (Т)

Т1 Унікальність рішень на національному рівні 

Т2 Інновативність рішень, що прийняті на націо-
нальному рівні

Т3 Рівень функціональності у порівнянні до анало-
гічних чи подібних рішень

Т4 Технологічний рівень у порівнянні до аналогіч-
них чи подібних рішень

Т5 Рівень енергоспоживання інноваційної продукції

Т6 Рівень технологічної безпеки

Т7 Рівень загрози навколишньому середовищу

Т8 Час, необхідний для повного завершення проекту

Т9 Час, впродовж який зберігається інноваційний 
характер прийнятих рішень

Т10 Рівень розвитку та час впровадження наступної 
генерації інноваційних рішень 

Основні маркетингові показники (М)

М1 Рівень конкурентоспроможності продукції на 
ринку

М2 Питома вага продукції підприємства, що є новою 
для підприємства

М3 Питома вага продукції підприємства, що є новою 
для ринка

М4 Кількість потенційних сфер впровадження інно-
ваційних рішень

М5 Рівень маркетингового попиту на інноваційні 
рішення

М6 Рівень задоволення вигодонабувачів

М7 Рівень доступу підприємства до купівлі/продажу 
патенту (ліцензії, ноу-хау) 

М8 Маркетингова позиція інноваційної продукції на 
ринку 

М9 Темп, з яким аналогічні або подібні рішення 
впроваджуються на рівні країни 

Основні економічні показники (E)

Е1 Питома частка витрат на НДДКР у загальному 
обсязі витрат на виробництво 

Е2 Рівень експлуатаційних витрат після впрова-
дження інноваційних рішень 

Е3 Вартість просування інноваційної продукції на 
ринок

E4 Рівень технічного обслуговування інноваційної 
продукції

E5 Рентабельність власного капіталу

E6 Собівартість інноваційної продукції підприємства 
у порівнянні до подібної продукції конкурентів 

Е7 Коефіцієнт фінансової незалежності 

Е8 Прибуток, що отримає підприємство за рахунок 
впровадження нової продукції 

Правові та організаційні показники (O)

О1 Рівень правового захисту інноваційних рішень

О2 Ступінь можливості підробки інноваційної про-
дукції третьою стороною 

O3
Ступінь залежності в часі між впровадженням 
інноваційних рішень та змінами у законодавстві 
у галузі інновацій 

О4 Рівень правового обслуговування

О5 Рівень організації впровадження інноваційних 
рішень 

Таблиця 4
Матриця парних порівнянь  

для показників верхнього рівня

 T M E O

Компоненти 
власного вектора 

локальних 
пріоритетів

Вектор 
локальних 
пріоритетів

T 1 1/2 ½ 4 1,000 0,200

M 2 1 1 7 1,934 0,387

E 2 1 1 5 1,778 0,355

O 1/4 1/7 0,2 1 0,291 0,051

Індекс узгодженості СI = 0,066

Індекс ймовірної узгодженості переваг RI = 1,49

Відношення узгодженості CR = 0,044 < 0,1

Матриці парних порівнянь для показників ниж-
нього представлені у таблицях 5-8.

Потрібно звернути увагу на те, що у методі Т. Сааті 
використовується термін «критерій». За методоло-
гічним словником [8], «критерій» – це ознака, на 
підставі якої відбувається кількісна оцінка, визна-

чення чи класифікація будь-чого. За даним словни-
ком [8], «показник» – це виражена числом характе-
ристика будь-якої властивості об’єкту, процесу або 
явища. Тому у подальшому щодо саме нашого дослі-
дження ми будемо використовувати термін «показ-
ник» замість терміна «критерій».

Серед технологічних показників показник 
«Рівень функціональності у порівнянні до аналогіч-
них чи подібних рішень» має максимальну оцінку 
(його вага складає 0,220). Наступні показники, а 
саме «Унікальність рішень на національному рівні» 
(Т1), «Інновативність рішень, що прийняті на наці-
ональному рівні» (Т2) та «Технологічний рівень у 
порівнянні до аналогічних чи подібних рішень» (Т4) 
мають приблизно рівні ваги (у межах 0,140…0,152).

Серед маркетингових показників найбільше 
значення має показник «Рівень конкурентоспро-
можності продукції на ринку» (М1) вагою 0,237 та 
«Питома вага продукції підприємства, що є новою 
для ринку» (М3) вагою 0,215.

Показник «Питома частка витрат витрат на 
НДДКР у загальному обсязі витрат на виробництво» 
(Е1) вагою 0,254 та «Коефіцієнт фінансовой неза-
лежності» (Е5) вагою 0,243 є вирішальними в оцінці 
рівня інноваційних рішень в економічному аспекті.

З організаційної і правової точки зору, показ-
ник «Рівень організації впровадження інноваційних 
рішень» (О5) з вагою 0,445 є домінуючим.

Результати розрахунків значень показників, що 
розглядаються в роботі, представлені на рисунку 2.
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Таблиця 5

Матриця парних порівнянь для показників у технологічній сфері (Т)

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
Компоненти 

власного вектора 
локальних 
пріоритетів

Вектор 
локальних 
пріоритетів

Т1 1 1/2 1/2 3 5 5 5 1 2 3 1,884 0,152

Т2 2 1 1/2 1 7 3 5 1 2 2 1,829 0,148

Т3 2 2 1 2 4 4 4 3 3 5 2,731 0,220

Т4 1/3 1 1/2 1 4 4 3 2 3 5 1,730 0,140

Т5 1/5 1/7 1/4 1/4 1 1/2 1 1/3 1/3 1 0,398 0,032

Т6 1/5 1/3 1/4 1/4 2 1 1 1/3 1/5 2 0,506 0,041

Т7 1/5 1/5 1/4 1/4 1 1 1 1/3 1/3 1 0,441 0,036

Т8 1 1 1/3 0,5 3 3 3 1 1 3 1,298 0,105

Т9 1/2 1/2 1/3 1/3 3 5 3 1 1 2 1,096 0,089

Т10 1/3 1,2 1/5 1/5 1 1/2 1 1/3 1/2 1 0,473 0,038

Індекс узгодженості СI = 0,066

Індекс ймовірної узгодженості переваг RI = 1,49

Відношення узгодженості CR = 0,044 < 0,1 

Таблиця 6
Матриця парних порівнянь для показників у маркетинговій сфері (М)

 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9
Компоненти власного 
вектора локальних 

пріоритетів

Вектор 
локальних 
пріоритетів

М1 1 2 3 2 4 5 3 5 3 2,806 0,237

М2 1/2 1 1/2 2 5 3 3 5 5 2,021 0,171

М3 1/3 2 1 2 4 4 5 7 6 2,545 0,215

М4 ½ 1/2 1/2 1 3 4 3 5 7 1,754 0,148

М5 1/4 1/5 1/4 1/3 1 2 3 2 3 0,810 0,068

М6 1/5 1/3 1/4 1/4 1/2 1 2 2 1 0,587 0,050

М7 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 1/2 1 1 1/3 0,421 0,036

М8 1/5 1/5 1/7 1/5 1/2 1/2 1 1 2 0,436 0,037

М9 1/3 1/5 1,6 1/7 1/3 1 3 1/2 1 0,452 0,038

Індекс узгодженості СI = 0,104

Індекс ймовірної узгодженості переваг RI = 1,46

Відношення узгодженості CR = 0,071 < 0,1

Таблиця 7
Матриця парних порівнянь для показників у економічній сфері (E)

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
Компоненти власного 
вектора локальних 

пріоритетів

Вектор 
локальних 
пріоритетів

E1 1 4 5 3 2 5 2 3 2,783 0,254

E2 1/4 1 3 3 1/6 3 1/3 1/3 0,771 0,070

E3 1/5 1/3 1 1/3 1/5 1 1/7 1/7 0,312 0,029

E4 1/3 1/3 3 1 1/4 2 1/5 1/5 0,535 0,049

E5 1/2 6 5 4 1 7 2 3 2,662 0,243

E6 1/5 1/3 1 1/2 1/7 1 1/5 1/5 0,343 0,031

E7 1/2 3 7 5 1/2 5 1 2 2,007 0,183

E8 1/3 3 7 5 1/3 5 1/2 1 1,525 0,139

Індекс узгодженості СI = 0,087

Індекс ймовірної узгодженості переваг RI = 1,46

Відношення узгодженості CR = 0,062 < 0,1 

Таблиця 8
Матриця парних порівнянь для показників у правовій сфері (О)

 О1 О2 О3 О4 О5 Компоненти власного вектора 
локальних пріоритетів Вектор локальних пріоритетів

O1 1 1 3 2 1/3 1,149 0,184

О2 1 1 3 3 1/2 1,351 0,216

O3 1/3 1/3 1 1/2 1/3 0,425 0,068

О4 1/2 1/3 2 1 1/7 0,544 0,087

O5 3 2 4 7 1 2,787 0,445

Індекс узгодженості СI = 0,106

Індекс ймовірної узгодженості переваг RI = 1,12

Відношення узгодженості CR = 0,095 < 0,1 
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Використання методу аналізу ієрархій МАІ (AHP 
method) для ієрархізації показників щодо оціню-
вання інноваційного потенціалу виявило наявність 
частки показників нижнього рівня, що мають дуже 
низьку вагу (рис. 2). Тому можливість їх видалення 
із загального переліку критеріїв нижнього рівня 
повинно бути обґрунтоване з при чини дуже низького 
впливу означених показників на кінцевий результат 
оцінки інноваційного потенціалу. 

Висновки. Таким чином, у роботі показано, що 
метод аналізу ієрархій дозволяє представити про-
цес структурування показників, що характеризують 
інноваційний потенціал машинобудівних підпри-
ємств, у вигляді цілісної ієрархії. Проведені розра-
хунки за цим методом дозволили надати кількісну 
оцінку розглянутим 32 показникам та виявити ті 
показники, врахування яких дозволить цілеспрямо-
вано поліпшувати інноваційну діяльність машинобу-
дівних підприємств.

Подальші розробки автора у цьому напрямі 
будуть спрямовані на удосконалення процесу струк-
турування показників оцінки інноваційного потенці-
алу машинобудівних підприємств та обґрунтування 
кількості показників у моделі, що застосовується, за 
допомогою апарату нечіткої логіки.
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Рис. 2. Порівняння ваг показників нижнього рівня  
для оцінки інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства
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Стаття присвячена питанням впровадження ефективної системи управління витратами на підприємствах газової промис-
ловості. Досліджено складові елементи системи управління витратами. Розглянуто класифікацію витрат підприємств газової 
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Постановка проблеми. Початок третього тися-
чоліття газова промисловість України зустрічає з 
низкою серйозних проблем, які можуть значно упо-
вільнити її розвиток. Питання управління процесом 
формування витрат газової промисловості є важли-
вим і актуальним науково-практичним завданням у 
зв’язку з впровадженням сучасних корпоративних 
систем управління підприємствами, а також прогре-
сивних стандартів, сучасних систем обліку, контр-
олю та управління, що базуються на ідеології єди-
ного інформаційного поля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему 
дослідження розглядали такі вчені-економісти, як 
О.М. Невський, З.Б. Саттарова, К.Б. Кузнєцов, що 
взяли до уваги визначення структури та джерел 
виникнення затрат підприємств, які зайняті газо-
вою промисловістю. У зарубіжній літературі пев-
ний внесок у розробку питань управління витратами 
зробили праці К. Друрі, В. Леонтьєва, Р. Мюллен-
дорф, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Шанко, Дж. Фостера та 
ін. Галузеві особливості газової промисловості роз-
глядаються в роботах Р.І. Вяхірєва, Ф.Ф. Дунаєва, 
В.І. Єгорова, В.Д. Севастьянова, В.Д Щугорева та ін. 
У роботах наведених вище авторів, як вітчизняних, 
так і зарубіжних, зроблений певний внесок у вирі-
шення розглянутої проблеми. Аналіз існуючої прак-
тики, а також раніше опублікованих робіт показав 
відсутність конкретних розробок в області управ-
ління витратами з урахуванням особливостей під-
приємств газової промисловості в умовах ринкової 
економіки.

Постановка завдання. Основною метою дослі-
дження є визначення та обґрунтування ефектив-
ної системи управління витратами на підприєм-
ствах газової промисловості на сучасному етапі, що 
сприяє якісному визначенню структури та складу 

витрат даних підприємств відповідно до поставлених 
завдань їхнього економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Газова 
промисловість – наймолодша галузь паливного комп-
лексу. Природний газ широко використовується як 
паливо на теплоелектроцентралях, що виробляють 
електричну та теплову енергію для великих міст, у 
виробництві будівельних матеріалів, комунально-
побутовому господарстві, споживається в металургій-
ній, цементній та хімічної промисловості. Остання 
використовує газ як сировину для виробництва міне-
ральних добрив, отримання етилену і пропилену, з 
яких виробляють пластичні маси, синтетичний кау-
чук, штучні волокна тощо. Застосування природного і 
попутного нафтового газу дозволяє істотно спростити і 
прискорити безліч важливих технологічних процесів.

За новими обставинами, споживання газу в Укра-
їні скорочується (рис. 1). Зокрема, промисловість 
у 2014 році скоротила споживання на 26%, насе-
лення – на 20%, теплокомуненерго – на 12% [1].

Зниження споживання газу обумовлюється тим, 
що в Україні недостатня кількість запасів газу. Як 
запевняє КМУ, справа не в кількості запасів, а в 
кількості надходжень до державного бюджету Укра-
їни. Оскільки ситуація не критична, достатньо збіль-
шити запаси природного газу.

Сукупне споживання газу у 2014 році в Укра-
їні склало 42,6 млрд м3, що на 16% менше, ніж 
у 2013 році. Окрім того, частка імпортного газу у 
загальній структурі споживання вперше знизилася 
нижче 50%. Україна мінімізує закупівлі російського 
газу і буде закуповувати обсяги, необхідні лише для 
своїх потреб.

Щодо газових підприємств – ситуація незадо-
вільна. Основним завданням газових підприємств 
є безперебійне постачання природного газу до спо-
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живачів. Споживачі не повністю розраховуються за 
спожиті комунальні послуги, відповідно, комунальні 
підприємства нарощують газову заборгованість. Така 
ситуація тягне за собою важкий стан газових підпри-
ємств, що впливає на рівень їхньої платоспромож-
ності [2, с. 298].

Відповідно, різко зростуть газові борги ТКЕ перед 
НАК «Нафтогаз України», тоді як уже зараз ком-
панія не має коштів на придбання газу для закачу-
вання в підземні сховища (вони наполовину порожні) 
на проходження зимового опалювального сезону та 
забезпечення надійного транзиту російського газу 
до європейських країн. Тому закачування відбува-
ється з величезним відставанням. Внутрішні газові 

борги змушують Україну брати нові позики у євро-
пейських кредиторів. Саме такий вигляд має газова 
проблема як підприємств, так і України.

При реалізації газової діяльності як окремого під-
приємства, так і країни в цілому постають такі про-
блемні питання, як формування системи управління 
витратами газових підприємств та ціноутворення 
даного виду споживчої продукції.

Система управління витратами, як і будь-яка сис-
тема управління, поділяється на дві підсистеми: під-
система, яка управляє; підсистема, якою управля-
ють, тобто об’єкт управління [3, с. 218].

Управління витратами на підприємстві здійсню-
ється суб’єктами управління, якими є керівники, 

фахівці підприємства та його струк-
турних підрозділів (цехів, дільниць). 
Структура підсистеми, яка управляє, 
залежить від розміру підприємства, 
виду діяльності та специфіки вироб-
ництва.

Об’єктом управління у цій сис-
темі виступають процеси, операції, 
явища, які виникають під час гос-
подарської діяльності підприємства, 
що розглядаються з погляду витра-
чання ресурсів, тобто здійснення 
витрат, а предметом управління є 
самі витрати.

Система управління витратами 
має три аспекти (рис. 2): розроблення 
рішень (організаційний), реалізація 
рішень (мотиваційний), контроль 
(економіко-функціональний) [4].

Організаційний аспект системи 
управління витратами пов’язаний 
із встановленням місць формування 
витрат і центрів відповідальності за 
їх дотриманням та характеризується 
функціями організаційного циклу, 
такими як прогнозування та плану-
вання.

Мотиваційний аспект системи 
управління витратами полягає у спо-
нуканні працівників до дотримання 
встановленого плановими завдан-
нями рівня витрат за безперервного 
пошуку шляхів їх зниження та скла-
дається із таких блоків: регулю-
вання, організація і мотивація.

Економіко-функціональний аспект 
системи управління витратами поля-
гає у моделі формування витрат у 
рамках функцій економічного меха-
нізму підприємства (матеріально-тех-
нічне постачання, виробництво, збут, 
дослідження, розробки). Основними 
елементами функціонального аспекту 
управління витратами є: планування, 
регулювання, облік, аналіз. 

Сьогодні система управління 
витратами має забезпечувати форму-
вання стійкої і довгострокової кон-
курентної переваги підприємства на 
ринку за показниками витрат.

Впровадження системи управ-
ління витратами повинно ґрунту-
ватися на інформації про реальні 
витрати підприємства газової про-
мисловості. Дослідження підпри-
ємств газової промисловості Укра-
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їни показало, що практично усіма 
підприємствами використовується 
тільки калькулювання по повній 
собівартості, використання якого 
можливе тільки для складання 
зовнішньої звітності. Такі важливі 
завдання управління витратами, 
як використання облікової інфор-
мації для прийняття управлін-
ських рішень, організація поточного 
контролю за витратами за місцями 
їх виникнення і центрами відпо-
відальності, прогнозування і регу-
лювання витрат – на основі такого 
способу калькулювання важко здій-
снювані [5, с. 73].

Класифікація витрат (рис. 3) 
є першим кроком до побудови ефективної системи 
управління витратами [5, с. 73].

Важливе значення в управлінні витратами має 
групування, яке забезпечує повноту і правильність 
дій у майбутньому, спрямованих на зниження витрат 
і зростання ефективності виробництва. Для забезпе-
чення системи контролю за витратами їх групують 
на контрольовані і неконтрольовані [6, с. 192].

Процес прийняття управлінських рішень немож-
ливий без ефективної системи економічного аналізу, 
що дозволяє оцінити досягнуті результати діяль-
ності підприємства, виявляти внутрішні та зовнішні 
резерви подальшого його розвитку. Для цих цілей 
витрати групуються на фактичні, прогнозні, планові, 
кошторисні тощо [6, с. 192]. У ході аналізу досліджу-
ється як загальний обсяг витрат, так і окремі еле-
менти і статті, що його формують, тобто структура.

Отже, класифікацію витрат з врахуванням функ-
цій управління варто здійснювати відповідно до 
цілей:

– для визначення собівартості продукції, що 
виготовляється, і формування 

фінансового результату діяльності;
– для ухвалення управлінських рішень;
– для здійснення процесу контролю і регулювання.

Для планування й аналізу обчислюють різні 
показники собівартості (табл. 1) [5, с. 74].

Проте на газорозподільних підприємствах (ГРП) 
облік ведеться відповідно до класифікації витрат 
за економічними елементами, виняток становлять 
допоміжні матеріали, витрати яких відображаються 
за статтею «сировина і матеріали». Проте частка цих 
матеріалів незначна, тому не може бути резервом 
для зниження витрат. Однак використання класифі-
кації витрат за економічними елементами не дозво-
ляє виявити статті витрат, управління якими може 
бути використано для зниження собівартості продук-
ції. Для вирішення цього завдання використовується 
більш детальна класифікація, а саме групування 
за калькуляційними статтями витрат (табл. 1). Це 
дозволяє виділити такі статті витрат, як ремонт, 
витрати на утримання й експлуатацію устаткування, 
заробітну плату основних працівників [2, с. 298].

У собівартості як в узагальнюючому економіч-
ному показнику знаходять своє віддзеркалення усі 
сторони діяльності підприємства: ступінь технологіч-
ного оснащення виробництва й освоєння технологіч-
них процесів; рівень організації виробництва і праці, 
ступінь використання виробничих потужностей; еко-
номічність використання матеріальних і трудових 
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Рис. 3. Класифікація витрат підприємств газової промисловості

Таблиця 1
Класифікація витрат за калькуляційними статтями витрат газорозподільних підприємств

Групування витрат на виробництво 
за калькуляційними статтями витрат Види витрат

1. Матеріали Газ на власні потреби; втрати газу

2. Придбані комплектуючі 
вироби, напівфабрикати і послуги 
кооперованих підприємств

Придбані комплектуючі вироби

3. Паливо для технологічних цілей Паливно-мастильні матеріали

4. Енергія для технологічних цілей Електрична енергія; теплова енергія

5. Основна заробітна плата 
виробничих працівників

Витрати на оплату праці; витрати на оплату праці працівників за договорами 
цивільно-правового характеру; вихідна допомога при звільненні тощо

6. Додаткова заробітна плата 
виробничих працівників

Матеріальна допомога; харчування в польових умовах; виплата одноразової 
допомоги при виході на пенсію ветеранам праці; придбання путівок на відпо-
чинок; додаткова матеріальна допомога за заявою працівника; витрати на ліку-
вання; додаткові відпустки; премії (ювілейні та ін.) тощо

7. Соціальний податок
Відрахування на: на фінансування базової частини трудової пенсії, на соціальне 
страхування, до фонду соціального страхування по нещасному випадку на 
виробництві, на медичне страхування.

8. Витрати на підготовку й освоєння 
виробництва

Послуги сторонніх організацій; підготовка кадрів; витрати на підписку і спеці-
альну літературу; витрати на придбання ліцензій

9. Витрати на утримання й 
експлуатацію обладнання

Електроенергія на технологічні потреби; амортизація; заробітна плата допоміж-
них працівників; технічне обслуговування і експлуатація ОФ; охорона праці і 
техніка безпеки

10. Загальнозаводські витрати Заробітна плата, сировина і матеріали, послуги сторонніх організацій, аморти-
зація тп ін. витрати адміністративно-управлінського персоналу

11. Ремонт Ремонт трубопроводів, будівель і споруд та інших виробничих фондів

12. Інші виробничі витрати Інші витрати
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ресурсів та інші умови і чинники, що характеризу-
ють виробничо-господарську діяльність.

Невід’ємними елементами витрат газових підпри-
ємств є витрати на закупівлю матеріальних ресурсів 
та витрати на транспортування газу, які включають 
у себе митні та податкові збори (рис. 4) [7].

 
 Рис. 4. Тариф на природний газ  

для промисловості (2000–2014 рр.)

Таким чином, встановлюється тариф на отри-
мання газу для виробничих та власних цілей.

ПАТ «Київоблгаз» надає послуги з транспорту-
вання газу розподільними газопроводами. Оплата 
цієї послуги визначається тарифом на транспорту-
вання, розмір якого затверджує НКРЕКП. 24 вересня 
2015 року НКРЕКП встановила тариф на транспорту-
вання природного газу розподільними газопроводами 
для ПАТ «Київоблгаз» у розмірі 420,80 грн за 1000 
куб. м (без урахування ПДВ). До структури тарифу 
входять виробничі витрати та втрати природного 
газу, матеріальні витрати та послуги, витрати на 
оплату праці, інвестиції та податок на прибуток [8].

Аналіз існуючої ситуації на підприємствах газо-
вого комплексу показує, що зараз не враховується 
час, який витрачається у виробництві та реалізації 
на логістичні операції, тоді як продукт (сировина, 
напівфабрикати і готова продукція) перебуває власне 
у виробництві 2-5% загального часу, а решту часу 
(95-98%) пролежує на складі або знаходиться в 
дорозі, транспортується.

Ціна природного газу складається із таких сег-
ментів: вартості газу, яка встановлена урядом Укра-
їни для різних категорій споживачів; тарифу на 
транспортування газу розподільними трубопрово-
дами, затвердженого НКРЕКП для ПАТ «Київоб-
лгаз» у розмірі 420,80 грн за 1000 куб. м без ПДВ; 
тарифу на постачання газу, затвердженого НКРЕКП 
для ТОВ «КиївоблгазЗбут» у розмірі 84,80 грн за 
1000 куб. м без ПДВ; тарифу на послуги з тран-
спортування природного газу магістральними тру-
бопроводами для ПАТ «Укртрансгаз» на території 
ліцензованої діяльності ПАТ «Київоблгаз» у розмірі 
268,30 грн за 1000 куб. м без ПДВ; цільової надбавки 
у розмірі 4% або 2% залежно від категорії спожива-
чів, відповідно до Податкового Кодексу; ПДВ на ціну 
газу і послуги у розмірі 20% [8].

За споживанням первинної енергії Україна 
займає 20-ту позицію у світі, тоді як її економіка 
займає лише 40 місце з точки зору загального роз-
міру. Енергоємність української економіки майже у 
чотири рази вище, ніж в ЄС-27. Водночас варто мати 
на увазі, що енергоємність промислового виробни-
цтва залишалася на високому рівні навіть за умови 
тривалого підвищення цін на природний газ.

Тобто ціновий фактор не став для промислових 
виробників стимулом для підвищення рівня енерго-
ефективності виробництва. Основна причина цього 
полягає у відсутності чіткої і послідовної державної 
стратегії щодо підвищення енергоефективності на 
національному, регіональному та галузевому рівнях. 
На думку вчених, заходи з підвищення рівня енерго-
ефективності повинні бути спрямовані на подальшу 
дерегуляцію та лібералізацію газової промисловості, 
підвищення рівні прозорості відносин у сфері ліцен-
зування процесу розвідки та видобування енергоре-
сурсу та відмову від цінових викривлень на ринку 
природного газу.

Велике значення для забезпечення України при-
родним газом матиме будівництво системи магі-
стральних газопроводів з Ірану [5, с. 75]. Це дасть 
змогу ефективно використати промисловий та інте-
лектуальний потенціал нашої держави, зробити його 
конкурентоспроможним на світовому ринку.

Для вирішення проблеми газопостачання за раху-
нок чинників внутрішньодержавного характеру 
необхідно:

– продовжувати і прискорювати роботи з розши-
рення власної ресурсної бази за рахунок освоєння 
нових родовищ. Щодо капіталовкладень, то це у 
чотири рази менше, ніж витрати на купівлю і тран-
спортування газу з віддалених від України регіонів;

– ширше впроваджувати прогресивні методи 
інтенсифікації видобутку газу і конденсату на родо-
вищах, що вже експлуатуються;

– здійснювати глибоку переробку газу і газокон-
денсату з метою отримання пропан-бутану, етану з 
подальшою його переробкою у поліетилен, виробни-
цтво високооктанових бензинів та інших цінних про-
дуктів. Це призведе до зростання виходу продукції у 
грошовому обчисленні більше як у два рази.

Так як на даний час Україна перебуває у важкому 
становищі на міжнародному ринку, для економії 
бюджетних коштів пропонується дозволити держав-
ним (муніципальним) замовникам укладати контр-
акти на постачання газу за допомогою розміщення 
замовлення у єдиного постачальника незалежно від 
того, чи є ціна регульованою або формується вільно, 
так як постачальник газу, як правило, є монополіс-
том і не зацікавлений в участі в торгах.

У зв’язку з економічною ситуацією на підпри-
ємствах газової промисловості буде потрібно син-
тез управлінського обліку та внутрішньовиробни-
чого господарського розрахунку. Щоб вирішити це 
завдання, необхідно створити на підприємстві низку 
організаційних, управлінських, обліково-аналітич-
них систем.

Нині на підприємствах газової промисловості 
України не приділяється належної уваги підви-
щенню мотивації персоналу до зниження витрат. 
Використовувані методи грошового стимулювання не 
відповідають сучасним ринковим умовам [9, с. 328]. 
Для підвищення мотивації персоналу до зниження 
витрат пропонується використовувати план Скен-
лона, який передбачає залучення груп робітників 
до вирішення проблеми скорочення витрат без вико-
ристання будь-яких формальних методів. Економія, 
отримана в результаті, повинна ділитися між усіма 
робітниками, які здійснили скорочення витрат.

В якості позитивного зарубіжного досвіду також 
можна використовувати принципи і методи фор-
мування цільових груп зниження витрат, порядок 
їхнього функціонування та оцінки їхньої ефектив-
ності. У цілому ж для загального зниження витрат 
і підвищення конкурентоспроможності продукції на 
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підприємствах газової промисловості України необ-
хідно формування загальної корпоративної культури.

Висновки. Таким чином, виходячи із цілей роз-
витку економіки газової промисловості необхідно 
переосмислити традиційні підходи і методи управ-
ління витратами з урахуванням українських рин-
кових умов, тенденцій розвитку світової економіки, 
вітчизняного та міжнародного досвіду в цій галузі. У 
сучасних умовах господарювання процес прийняття 
управлінських рішень тактичного і стратегічного 
характеру базується на інформації про витрати і 
фінансові результати діяльності підприємства.
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У статті здійснено теоретичні підходи до понять «механізм» та «концептуальний механізм». Розглянуто основні принципи 
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ГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье осуществлены теоретические подходы к понятиям «механизм» и «концептуальный механизм». Рассмотрены 
основные принципы функционирования механизма управления развитием стратегического потенциала сельскохозяйственных 
предприятий. Предложен механизм процесса управления стратегическим потенциалом сельскохозяйственного предприятия.
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Nidzelska T.L. THE FORMATION MECHANISM OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT MANAGEMENT OF AGRICULTURAL 
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The article is devoted to the theoretical approaches to the concept of «mechanism» and «conceptual mechanism.» The basic 
principles of the functioning of the management development strategic potential of agricultural enterprises. The mechanism of the 
process of strategic potential agricultural enterprise.

Keywords: mechanism, conceptual mechanism, strategic potential, managing strategic potential of agricultural enterprises.

Постановка проблеми. Економічна ситуація 
в країні характеризується процесами глобаліза-
ції, нестабільністю зовнішнього середовища, під-
вищенням вартості ресурсів, що ставить у жорсткі 
умови сільськогосподарські підприємства. Саме тому 
питання розвитку стратегічного потенціалу та управ-
ління ним стає надважливим. Робота по станов-
ленню і розвитку стратегічного потенціалу сільсько-
господарського підприємства повинна йти у напрямі 
безперервного вдосконалення системи управління 
виробництвом. Управління стратегічним потенціа-
лом сільськогосподарського підприємства є проце-

сом, в якому діяльність, спрямована на досягнення 
мети, розглядається не як одноразова, а як серія без-
перервних, взаємозв’язаних дій – функцій управ-
ління, об’єднаних процесами комунікацій, і ухва-
лення рішень, що пов’язують.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі теоретичним та методичним 
аспектам управління стратегічного потенціалу під-
приємств приділено достатньо уваги. У наукових 
працях О.Д. Гудзинського, Т.М. Кібук, О.С. Фодо-
ніна, А.Е. Воронкової та інших учених знайшли своє 
відображення питання формування стратегічного 
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потенціалу, аналізу та управління ним. Однак, на 
нашу думку, не зовсім чітко представлений механізм 
управління розвитком стратегічного потенціалу саме 
сільськогосподарських підприємств.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у формуванні механізму управління роз-
витком стратегічного потенціалу сільськогосподар-
ських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін 
«механізм» у науковій літературі використовується 
досить широко. Так, Г. Гегель ототожнював механізм 
із науковою категорією, в якій втілювалася форма 
об’єктивності теорії буття [7, с. 385]. Карл Маркс 
пов’язував поняття механізму з «капіталістичним 
способом виробництва», тобто розглядав механізм як 
взаємодію системи господарської організації й розви-
тку суспільства [5, с. 633]. Л. Абалкін [1, с. 23] нази-
ває механізмом сукупність штучних, рухомоз’єднаних 
ланок, які здійснюють задані рухи, причому кож-
ному положенню однієї ланки відповідає певне поло-
ження інших ланок. Очевидно, що таке тлумачення 
має вузькотехнічне значення, але воно дає уявлення 
про механізм управління, який складається із різних 
взаємопов’язаних ланок, як включають й інші. Еко-
номічна енциклопедія подає визначення механізму 
як «…система, пристрій, спосіб, що визначає порядок 
діяльності, а також як – система певних елементів, 
що приводить у дію внутрішній пристрій машини, 
устаткування тощо» [2, с. 263].

Концептуальний механізм – формування зміс-
товного і внутрішнього представлення, що поєднує 
концепцію користувача і розробника механізму. Він 
включає в явному вигляді логіку, алгоритми, припу-
щення й обмеження. Іншими словами, це абстрактна 
модель, яка виявляє причинно-наслідкові зв’язки, 
властиві досліджуваному об’єкту в межах, визна-
чених цілями дослідження. По суті, це формальний 
опис об’єкта моделювання, який відображає думку 
дослідника про проблему.

В основу концепції проектування механізму 
управління розвитком стратегічного потенціалу сіль-
ськогосподарського підприємства покладена його 
різнобічність. Механізм, перш за все, включає сис-
тему цілей підприємства та їх розподіл між різними 
функціональними ланками. Сюди ж відноситься 
склад підрозділів, які знаходяться в певних зв’язках 
і відносинах; розподіл завдань і функцій за усіма 
ланками; розподіл відповідальності, повноважень і 
прав усередині підприємства з питань забезпечення 
конкурентоспроможності. Важливими елементами 
механізму управління є комунікації, які є процесом 
обміну інформацією.

Основними принципами функціонування меха-
нізму управління розвитком стратегічного потен-
ціалу сільськогосподарського підприємства є керо-
ваність, плановість, адекватність, безперервність 
розвитку, міжсистемна і внутрішньо системна суміс-
ність, відповідність механізму управління системі, 
для якої він створений, економічність, зворотний 
зв’язок.

Керованість – відповідно до цього принципу меха-
нізм управління розвитком стратегічного потенціалу 
сільськогосподарського підприємства повинен бути 
здатним вносити зміни у хід виконуваних робіт. Це 
припускає, що підсистема, що управляє, має у сво-
єму розпорядженні інструменти дії на керовану під-
систему. Дія механізму повинна розповсюджуватися 
на всі рівні управління – від загального керівництва 
організацій до конкретних виконавців. Це означає, 

що організаційні елементи управління і функціо-
нальні завдання механізму повинні бути присутніми 
на усіх рівнях управління, мати відповідне правове, 
мотиваційне і ресурсне забезпечення. Тільки у цьому 
разі механізм зможе реально впливати на форму-
вання і розвиток стратегічного потенціалу сільсько-
господарського підприємства.

Плановість дій означає, що процес викорис-
тання і розвитку стратегічного потенціалу повинен 
бути елементом як стратегічного планування розви-
тку підприємства, так і поточного планування його 
діяльності.

Об’єктом стратегічного планування є роботи, що 
пов’язані з проведенням модернізації підприємства, 
бо вони носять довготривалий характер і вимагають 
узгоджених дій, спрямованих на розвиток стратегіч-
ного потенціалу. Об’єкт поточного планування більш 
універсальний, оскільки поточними планами пови-
нен охоплюватися і процес розвитку стратегічного 
потенціалу сільськогосподарського підприємства і 
процес його використання.

Забезпечення цілісності плану роботи механізму 
управління стратегічним потенціалом сільськогоспо-
дарського підприємства досягається як за рахунок 
розробки спеціальних цільових планів для меха-
нізму управління, так і за рахунок гармонійного 
вписування планових завдань механізму в загальний 
комплекс планових розрахунків розвитку і роботи 
підприємства.

Адекватність. Цей принцип означає, що механізм 
управління змінюється відповідно до зміни цілей 
системи, структури його елементів, але водночас він 
повинен бути стійким і незалежним від зміни мето-
дів і засобів реалізації завдань управління.

Безперервність розвитку. Механізм управління 
стратегічним потенціалом сільськогосподарського 
підприємства, зміст виконуваних робіт повинні 
постійно удосконалюватися відповідно до підви-
щення складності виробництва, появи технічних, 
організаційних, управлінських інновацій. Принцип 
«безперервність розвитку» не варто плутати з прин-
ципом «адекватність». Механізм управління повинен 
розвиватися з розвитком системи в цілому, інакше 
він перестане їй відповідати. Побудова механізму не 
залежить від приватних змін у системі, а залежить, 
як уже наголошувалося, тільки від зміни цілей еле-
ментів системи.

Міжсистемна і внутрішньосистемна сумісність 
припускає, що управління розвитком системи пови-
нне йти не у відриві, а в тісному взаємозв’язку з 
усіма складними підсистемами управління – як 
цільовими, так і функціональними, а також розви-
ватися на єдиній організаційній і методичній основі 
управління.

Відповідність механізму управління системі, для 
якої він створений, – це означає, що механізм управ-
ління повинен охоплювати усі елементи системи, 
об’єктивно враховувати особливості їхнього функціо-
нування в умовах конкретного підприємства, реально 
підходити до можливості їх зміни.

Економічність – іншими словами, однією із про-
відних цілей функціонування механізму управління 
повинна бути раціоналізація витрат на управління, 
забезпечення отримання максимальної економічної 
ефективності при вдосконаленні управління вироб-
ничим потенціалом.

Зворотний зв’язок – цей принцип є універсаль-
ним при побудові систем управління. Підприємство 
як відкрита система постійно отримує інформацію 
з свого оточення. Це допомагає пристосуватися і 
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робити дії коректувань по виправленню відхилень від 
прийнятого курсу. Наявність зворотного зв’язку має 
важливе значення, тому що у процесі здійснення дій, 
що управляють, на конкурентоспроможний потен-
ціал підприємства обов’язково виникають різного 
характеру відхилення, які вимагають постійного від-
слідковування і корекції. При функціонуванні меха-
нізму необхідно контролювати як усі етапи управ-
лінського циклу, так і окремі блоки робіт, пов’язані 
з формуванням і розвитком конкурентоспромож-
ного потенціалу. Контрольні функції повинні бути 

одними із основних у блоці функціональних завдань 
механізму управління [8].

Вирішальне значення в управлінні сільськогос-
подарськими підприємствами має здатність системи 
управління не тільки вирішувати ключові проблеми 
аграрного сектора, а й нівелювати негативні вияви 
об’єктивних за характером та специфічних для нього 
чинників, а саме [6, с. 6]:

• суперечливість економічних інтересів виробни-
ків та соціальних інтересів споживачів сільськогос-
подарської продукції та продовольства;
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Рис. 1. Механізм процесу управління стратегічним потенціалом 
сільськогосподарського підприємства
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• неможливість оперативного реагування вироб-
ників сільськогосподарської сировини на зміну обся-
гів попиту споживачів через сезонний та тривалий у 
часі процес агровиробництва;

• організаційна розрізненість сільськогосподар-
ських виробників та складність у виробленні консо-
лідованої позиції у захисті своїх інтересів порівняно 
із споживачами сільськогосподарської продукції – 
підприємствами переробної та харчової промисло-
вості;

• територіальна розосередженість сільськогоспо-
дарських виробників, що визначає вплив зональних 
природно-кліматичних умов на формування еконо-
мічних результатів діяльності;

• економічна нерівність різних за розмірами 
сільськогосподарських товаровиробників.

В основі концептуального механізму формування 
стратегічного потенціалу сільськогосподарського під-
приємства має бути взаємозв’язок між внутрішнім 
і зовнішнім середовищем підприємства і адаптація 
потенціалу внутрішнього середовища підприємства 
до потенціалу зовнішнього. Оскільки підприємство 
в умовах ринкової економіки є відкритою системою 
і відбувається постійна його взаємодія із зовнішнім 
середовищем, то і стратегічний потенціал підпри-
ємства формується під впливом зовнішнього серед-
овища. Усі автори економічної літератури з питань 
стратегічного управління і стратегічного маркетингу 
підкреслюють, що з метою ефективного функціону-
вання підприємству необхідно оцінювати потенціал 
розвитку і визначати вплив зовнішнього середовища 
на його діяльність [3].

Результатом управління стратегічним потенціа-
лом сільськогосподарського підприємства слід вва-
жати досягнення відповідності внутрішнього серед-
овища підприємства поставленим цілям.

Багато вчених досліджували стратегічне управ-
ління та таку категорію як «стратегічний потенціал». 
Проте, на наш погляд, недостатньо приділялася 
увага саме управлінню стратегічним потенціалом 
сільськогосподарського підприємства. Представле-
ний нами механізм управління стратегічним потенці-
алом сільськогосподарського підприємства, дозволяє 
враховувати вплив різних чинників внутрішнього й 
зовнішнього середовища на функціонування суб’єкта 
господарювання. Це особливо важливо, коли йдеться 
про управління сільськогосподарськими підприєм-
ствами, при виборі стратегії яких необхідно врахову-
вати комплексний вплив усіх чинників, що вплива-
ють на розвиток його потенціалу (рис. 1).

Представлений механізм потребує подальшої 
деталізації. Він поділений на три блоки: організацій-
ний, технологічний та аналітико-оціночний.

Організаційний блок містить такі процеси: ана-
ліз зовнішнього та внутрішнього середовища; фор-
мування місії та стратегічних цілей; визначення 
структурних компонентів стратегічного потенціалу 
та формування принципів управління стратегічним 
потенціалом сільськогосподарського підприємства.

Для того щоб впровадити стратегію в життя, керів-
ництво повинно мати уявлення про зовнішнє серед-
овище підприємства, його стан, тенденції розвитку 
і місце у ньому підприємства. Це пов’язано з тим, 
що насамперед із зовнішнього середовища виходять 
загрози і можливості, які підприємство має врахо-
вувати при визначенні цілей і шляхів їхнього досяг-
нення. Взаємини підприємства із зовнішнім середо-
вищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не 
буває моментів, коли це середовище статичне. Тому 
ситуація на підприємстві постійно змінюється. Ана-

ліз зовнішнього середовища здійснюється за трьома 
параметрами:

- оцінка змін, що впливають на різні аспекти 
поточної стратегії;

- визначення факторів, що становлять загрозу 
для поточної стратегії підприємства;

- визначення факторів, які надають більше мож-
ливостей для досягнення загальних цілей підприєм-
ства.

Внутрішнє середовище підприємства являє собою 
частину загального середовища його діяльності, що 
перебуває у межах підприємства. Це середовище 
справляє постійний і безпосередній вплив на функці-
онування підприємства. Аналіз внутрішнього серед-
овища повинен бути системним і багатофакторним. 
Структурні особливості підприємства визначають 
підходи до аналізу внутрішнього середовища. Най-
більш часто пропонується проводити аналіз 5 функ-
ціональних сфер діяльності підприємства: марке-
тинг, фінанси (бухгалтерський облік), виробництво, 
кадри й організація управління.

Отже, аналіз зовнішнього і внутрішнього серед-
овища проводиться з метою визначення місії та стра-
тегії поведінки підприємства на ринку.

У загальному вигляді місія сільськогосподар-
ських підприємств полягає у задоволенні продоволь-
чих потреб країни (для внутрішнього споживання та 
експорту) якісною сільськогосподарською продук-
цією, що має вартісні параметри, достатні для забез-
печення підприємству розширеного відтворення на 
засадах відповідного типу розвитку.

Стратегічний потенціал підприємства є, по суті, 
результатом взаємодії його ресурсів. Оскільки скла-
дові стратегічного потенціалу підприємства являють 
собою визначену сукупність конкретних видів ресур-
сів, то нарощування одного виду ресурсу зробить без-
посередній вплив на інші види ресурсів. Отже, зміна 
кількісного та якісного складу певного ресурсу пови-
нна здійснюватися у взаємозв’язку з іншим видом на 
основі їхньої взаємної кореляції.

Тому пропонується при описі структури страте-
гічного потенціалу підприємства використати комп-
лексний підхід, що поєднує переваги ресурсного і 
функціонального та дозволяє представити потенціал 
як сукупність чотирьох складових: виробничо-техно-
логічного потенціалу; фінансово-економічного потен-
ціалу; кадрового потенціалу; організаційно-управлін-
ського потенціалу, які забезпечуються відповідними 
кадровими, матеріально-технічними, фінансовими, 
інформаційними й технологічними ресурсами.

Розкрити зміст процесу управління стратегічним 
потенціалом сільськогосподарського підприємства, 
конкретизувати цю діяльність з урахуванням прак-
тичних завдань можна завдяки дослідженням функ-
цій управління потенціалом і методів визначення 
стратегічного потенціалу.

Для забезпечення ефективності сформованого 
механізму управління стратегічним потенціалом 
сільськогосподарського підприємства здійснюється 
оцінка його дієвості. Розробляється система показ-
ників для оцінювання якості управління стратегіч-
ним потенціалом.

Для забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств 
та досягнення ефективного його функціонування 
необхідно застосовувати підходи стратегічного 
планування. Мета кожного суб’єкта аграрного сек-
тора, що функціонує у ринкових умовах, – забез-
печення виживання та розвитку підприємства. Для 
досягнення цієї мети сільськогосподарське підпри-
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ємство потребує створення конкурентних переваг 
та їх реалізації, що можливо лише при розробці 
ефективних стратегій розвитку. Стратегії розвитку 
для сільськогосподарських підприємств здійсню-
ються через такі способи, як збільшення їхніх роз-
мірів, застосування сучасних підходів керування, 
поглинання конкуруючих підприємств, злитті та 
створення спільних підприємств. Для забезпечення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств 
стратегія зростання має стати пріоритетною при 
плануванні діяльності.

Загальна стратегія повинна визначати найефек-
тивніші та найраціональніші напрями використання 
потенціалу підприємства, що забезпечить успіш-
ний розвиток господарської одиниці та забезпечить 
його конкурентоспроможність на ринку. Побудова 
такої стратегії – досить складний процес, оскільки 
сільськогосподарські підприємства функціонують у 
важко передбачуваному середовищі, і тому виникає 
необхідність постійного моніторингу ринку, прогно-
зування зовнішніх та внутрішніх факторів, аналізі 
конкурентів та побудови можливих моделей ринко-
вої поведінки. Узагальнюючи, можна зробити висно-
вок, що розробляючи загальну стратегію планування 
діяльності, кожне сільськогосподарське підприємство 
обирає для себе індивідуальну схему планування, яка 
відповідає поставленим цілям, потребам та фінансо-
вому стану господарського суб’єкта. Сільськогоспо-
дарські підприємства зі стійким фінансовим станом 
обирають стратегії розвитку або стабільності, для 
збиткових господарств з фінансово нестійким станом 
варто застосовувати антикризову стратегію або вза-
галі ліквідовувати свою діяльність [4].

На основі розробленої стратегії розробляється 
стратегічне планування робочої програми та плану-
вання поточної діяльності. За результатами оціню-
вання розробляються рекомендації та пропозиції 
для вдосконалення процесу управління стратегічним 
потенціалом. Після чого обов’язково здійснюється 
контроль за використанням стратегічного потенці-
алу та відповідності обраній стратегії. Якщо оцінка 
обраної стратегії буде позитивною, тобто страте-
гія відповідає обраним цілям, враховуючи зміни у 

зовнішньому середовищі, то вона продовжує реалізо-
вуватися. Якщо ж оцінка виявиться негативною, то 
потрібно провести коригування цілей з урахуванням 
аналізу зовнішнього середовища.

Висновки. З вищенаведеного можна зробити 
висновки, що формування дієвого механізму управ-
ління стратегічним потенціалом сільськогосподар-
ського підприємства передбачає сукупність управлін-
ських дій, що забезпечує на всіх етапах життєвого 
циклу розвиток стратегічного потенціалу підприєм-
ства, тобто системи ресурсів і джерел їх наповнення, 
які воно має в своєму розпорядженні, зв’язків, мож-
ливостей і менеджерських здібностей, що направ-
лені на забезпечення його розвитку. Отже, стратегіч-
ний потенціал сільськогосподарського підприємства 
виступає стратегічним ресурсом підприємства, що 
забезпечує йому стійкість у динамічному зовніш-
ньому середовищі.
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У статті охарактеризовано процес забезпечення інтенсивного характеру розвитку підприємств легкої промисловості шля-
хом застосування креативних технологій управління. Визначення стратегічних орієнтирів розвитку підприємств легкої про-
мисловості показало домінування екстенсивного характеру розвитку, проте існують передумови для інтенсифікації розвитку 
на основі пріоритетності зниження витрат, доведення рівня витрат на збут до рівня витрат виробництва, значного підвищення 
рівня розумової праці, системного підходу до реорганізації виробництва. Здійснено теоретичне обґрунтування та формування 
напрямків забезпечення інтенсивного характеру розвитку підприємств легкої промисловості України шляхом застосування 
креативних технологій управління.
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Павлов В.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

В статье охарактеризован процесс обеспечения интенсивного характера развития предприятий легкой промышленности 
путем применения креативных технологий управления. Определение стратегических ориентиров развития предприятий легкой 
промышленности выявило доминирование экстенсивного характера развития, в то же время существуют предпосылки для 
интенсификации развития на основе приоритетности снижения затрат, доведения уровня расходов на сбыт до уровня издер-
жек производства, повышения уровня умственного труда, системного подхода к реорганизации производства. Осуществлено 
теоретическое обоснование и формирование направлений обеспечения интенсивного характера развития предприятий легкой 
промышленности Украины путем применения креативных технологий управления.

Ключевые слова: креативные технологии, креативность, развитие, интенсивное развитие, потенциал, легкая 
промышленность, управление, инновационное развитие, инновации.

Pavlov V.V. PROVIDING OF INTENSE LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES DEVELOPMENT BY APPLYING CREATIVE 
TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT

This article describes the process of providing intense development of light industry with application of creative technologies 
of management. Defining of strategic orientations of light industry enterprises showed the dominance of extensive type of 
development, but there are conditions for intensification based on priority of cost reduction, reduction of cost sales to the level of 
production costs, significant increase of mental work, systematic approach to the reorganization of production. The theoretical 
study and formation of the intense development of the areas of Ukraine light industry enterprises using creative technologies of 
management is done.

Keywords: creative technologies, creativity, development, intense development, potential, light industry, management, innovative 
development, innovation.

Проблема та її зв’язок з науковими та практич-
ними завданнями. Упродовж останніх років частка 
підприємств легкої промисловості, що є інноваційно 
активними, збільшилася порівняно з кризовим 
2008 роком майже на 50% і у 2013 році склала 13,0% 
від загальної кількості підприємств легкої промисло-
вості [1, c. 6-10; 6; 10]. У той же час такий рівень 
не можна вважати достатнім для форсованого інно-
ваційного розвитку галузі. У цьому сенсі потрібне 
комплексне впровадження інновацій в межах певної 
системи менеджменту, переосмислення суті ресурс-
ного потенціалу як чинника, що впливає на сталий 
економічний розвиток підприємств, перегляд інстру-
ментарію стимулювання інноваційної діяльності, у 
тому числі – у контексті стимулювання креативної 
діяльності на підприємстві.

За цих умов забезпечення сталого економічного 
розвитку підприємств легкої промисловості є пріори-
тетом управління цими підприємствами, але постає 
питання характеру даного розвитку, який може 
бути як екстенсивним, так і інтенсивним. Кожен із 
шляхів формування потенціалу розвитку підприєм-
ства легкої промисловості має свої пріоритети кіль-
кості і якості [13, c. 306-308], тому в цій науковій 
статті передбачається зосередження на проблематиці 
забезпечення інтенсивного характеру розвитку під-

приємств легкої промисловості, що є актуальним за 
сучасних умов господарювання.

Перераховані моменти, поряд з необхідністю 
визначення та обґрунтування порядку шляхів засто-
сування креативних технологій управління у процесі 
стимулювання інтенсивного, інноваційного розвитку 
підприємств легкої промисловості, обумовили акту-
альність проблематики, порушеної в межах даної 
наукової статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходи 
до застосування креативних технологій в управлінні 
підприємствами представлені в роботах закордон-
них науковців досить широко, зокрема, можна виді-
лити наукові праці таких авторів, як Е. Андерсен, 
Дж. С. Меткалф, Р. Нельсон, П. Стонеман та ін. У той 
же час увага зазначеній проблематиці приділяється і 
в роботах вітчизняних дослідників. Так, варто відзна-
чити роботи А.М. Єрмоли, Н.В. Савицької, С. Князя, 
Д. Зінкевича, В.І. Бокія, К.С. Шапошникова.

Попри суттєвий внесок перелічених науковців у 
дослідження проблем формування, впровадження, 
розвитку креативних технологій в управлінні під-
приємствами, існує потреба обґрунтування порядку 
формування та реалізації креативних технологій як 
способу стимулюванні саме інноваційного розвитку 
підприємств конкретної сфери – легкої промисло-
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вості, з урахуванням як специфіки креативної діяль-
ності, так і специфіки даної галузі промисловості. 
Зазначені обставини спонукають до проведення у 
цій статті додаткових досліджень стосовно обґрунту-
вання шляхів забезпечення інтенсивного характеру 
розвитку підприємств легкої промисловості України 
через застосування креативних технологій управ-
ління.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та фор-
мування шляхів забезпечення інтенсивного харак-
теру розвитку підприємств легкої промисловості 
України через застосування креативних технологій 
управління. 

Викладення матеріалу та результати. Розріз-
няють два «граничні» типи процесів розвитку – 
інтенсивний та екстенсивний [11; 15]. Якщо розви-
ток підприємства характеризується ростом віддачі 
виробничо-технологічних факторів, то здійснюється 
інтенсифікація процесу виробництва. Якщо залуча-
ються додаткові ресурси, а зміни якісних показни-
ків не відбувається, такий розвиток носить екстен-
сивний характер. Виходячи з визначень і цільових 
показників розвитку підприємств легкої промисло-
вості, діяльність цих підприємств, спрямована на 
поліпшення їхнього стану фінансово-економічної, 
виробничо-технологічної, організаційної сфер інтен-
сивними методами, тобто методами, спрямованими 
на поліпшення якісних характеристик у цих облас-
тях [9], відповідає вимогам часу і характеризує зна-
чною мірою результативність інноваційної діяль-
ності [2; 14].

Сучасне управління передбачає трансформацію 
підходів щодо побудови моделі поведінки підпри-
ємства на ринку від класичних до заснованих на 
застосуванні креативних технологій, які мають орі-
єнтуватися на забезпечення інтенсифікації розви-
тку та зростання інноваційності діяльності підпри-
ємства [5; 7]. Існує потреба не лише теоретичного 
осмислення [8], але і дослідження передумов та 
проблем практичного застосування креативних тех-
нологій у формуванні стратегії підприємств легкої 
промисловості. Для цього автором статті проведено 
опитування серед керівників та провідних фахівців 
20-ти підприємств легкої промисловості України (які 
обиралися у порядку здійснення малої випадкової 
безповторної вибірки зі всієї сукупності підприємств 
легкої промисловості України) з метою характерис-
тики системи креативного менеджменту підприємств 
легкої промисловості (з огляду на оцінку ними діяль-
ності підприємств, на яких вони працюють). Для 
визначення можливих меж помилки користуються 
критерієм Стьюдента, тому при оцінці результатів 
малої випадкової безповторної вибірки підприємств 
з усієї сукупності підприємств легкої промисловості 
країни величина генеральної дисперсії в розрахун-
ках не розглядається [3].

Оцінка проводилася шляхом опитування 50 рес-
пондентів (з тих, що працюють на 20-ти обраних 
підприємствах) за двома напрямами дослідження 
(за п’ятибальною системою): характеристика діючої 
системи креативного менеджменту підприємств за 
певними критеріями; характеристика пріоритетів 
розвитку креативного менеджменту підприємств за 
певними критеріями. У першому випадку оціню-
ється поточний стан системи креативного менедж-
менту, в другому – важливість того чи іншого крите-
рію для зміни ситуації з креативним менеджментом 
на підприємствах на краще. Графічно середньозва-
жені оцінки за критеріями відображені на рисунках 
1 та 2 (складено автором).

 Рис. 1. Середньозважені значення  
оцінки критеріїв, що характеризують діючу систему 

креативного менеджменту

 
Рис. 2. Середньозважені значення  

оцінки критеріїв, що характеризують пріоритети 
розвитку системи креативного менеджменту

Дослідження показало, що в цілому систему кре-
ативного менеджменту на підприємствах легкої про-
мисловості країни можна оцінювати як задовільну, 
проте вона потребує суттєвого розвитку. Найпро-
блемнішими є: розвиток комунікацій; продуктив-
ність суб’єктів у системі креативного менеджменту; 
освіченість суб’єктів у системі креативного менедж-
менту.

Найбільш пріоритетними напрямами, такими, 
що найсуттєвіше впливатимуть на розвиток креатив-
ного менеджменту підприємств легкої промисловості 
України, вважаються:

– оновлення цілей у системі креативного менедж-
менту;

– реалізація цілей у системі креативного менедж-
менту;

– інтенсивність реалізації креативних ідей.
Отже, можна говорити про те, що для підпри-

ємств легкої промисловості дуже важливо мати 
чітко окреслені, зрозумілі цілі в системі креативного 
менеджменту та чіткий план, механізми, інстру-
менти та інтенсивність щодо виконання цих цілей. 
Усі інші критерії також є важливими, але значною 
мірою похідними від головного – якісного виконання 
поставленої мети. Також існують питання щодо 
визначення чіткого порядку формування та реалі-
зації креативних технологій в управлінні підприєм-
ствами, які залишаються дотепер не відображеними 
та опрацьованими.

Згідно з прийнятими визначеннями, інновацій-
ному характеру діяльності підприємств відповідають 
тільки інтенсивні (а не екстенсивні) методи, що при-
зводять до зниження собівартості і трудомісткості 
виготовлення продукції, зростанню продуктивності 
праці [12]. Виходячи з адекватності інтенсивних 
методів розвитку промислових потужностей [4; 6], 
інноваційності процесу розвитку для підприємств 
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легкої промисловості без реалізації додаткових захо-
дів забезпечити неможливо, через:

– технологічну відсталість існуючих виробничих 
потужностей більшості підприємств, що обмежує 
можливість по виробництву новітньої продукції;

– переважання в затверджених керівництвом 
програмах реструктуризації і розвитку підприємств 
екстенсивних, а не інтенсивних заходів щодо їхнього 
розвитку;

– неоптимальність структури виробничих потуж-
ностей, відсутність спеціалізації, неефективний аут-
сорсинг;

– недостатність інвестицій, локальний характер 
технічного переозброєння підприємств;

– низький рівень креативності управлінських 
рішень щодо впровадження інновацій та інтенсифі-
кації виробництва;

– практичну відсутність на підприємствах сучас-
них методів організації та управління виробництвом 
з використанням IT-технологій.

У рамках дослідження також здійснено оцінку 
діяльності аналізованих підприємств з метою визна-
чення характеру розвитку – екстенсивного, інтен-
сивного або інноваційного. Для здійснення даної 
оцінки розроблено критерії, що характеризують 
рівень розвитку підприємства. За кожним крите-
рієм визначається відповідний певний стратегічний 
орієнтир, що показує певний характер розвитку під-
приємств.

Виділені напрями є підґрунтям для формування 
стратегії розвитку аналізованих підприємств легкої 
промисловості. Результати визначення стратегічних 
орієнтирів інноваційного розвитку представлено у 
таблиці 1.

Аналіз результатів визначення стратегічних орі-
єнтирів інноваційного розвитку підприємств легкої 
промисловості показав, що:

– економічна ефективність цих підприємств 
визначається їхньою орієнтацією на зростання обся-
гів виробництва;

– маркетингова діяльність зосереджена к першу 
чергу на вибіркових сегментах ринку;

– конкуренція за якісними ознаками – пере-
важно цінова;

– збутова діяльність характеризуються тим, що 
витрати на виробництво у досліджуваних підпри-
ємств суттєво перевищують витрати на збут;

– управління людськими ресурсами характери-
зується тим, що частка працівників розумової праці 
значно менша за частку працівників ручної праці, 
проте, щоб забезпечити цінову конкурентоспромож-
ність, підприємства змушені забезпечувати умову, 
за якою динаміка продуктивності праці більша або 
дорівнює динаміці зарплати;

– оптимізація управління на підприємствах 
заснована на адміністративних методах та підходах.

Таким чином, на основі визначення стратегічних 
орієнтирів інноваційного розвитку підприємства лег-
кої промисловості варто зазначити, що для цих під-
приємств характерним є екстенсивний характер роз-
витку, проте є деякі передумови для інтенсифікації 
розвитку, зокрема, якщо підприємства забезпечать у 
стратегічному плані хоча б одну із умов: 

– пріоритетність зниження витрат;
– доведення рівня витрат на збут до рівня витрат 

виробництва;
– значне підвищення рівня розумової праці;
– системний підхід до реорганізації виробництва,
то підприємства можуть отримати базу для інтен-

сифікації розвитку.
У той же час інтенсивний розвиток за сучасних 

умов не є пріоритетом, варто орієнтуватися на забез-
печення інноваційного розвитку, при цьому важливо 
на рівні керівництва це чітко розуміти і формувати 
стратегію розвитку, керуючись не метою переходу на 
рівень інтенсивного розвитку як остаточний орієн-
тир, а на досягнення інноваційного характеру розви-
тку. На нашу думку, в аналізованому підприємстві, 
перехід до інноваційного розвитку може бути здій-
снено лише через проміжну ланку – перехід до інтен-
сивного розвитку, інакше окремі елементи системи 
управління (зокрема, ситуаційних підхід до управ-
ління при домінуванні ручної праці з низькою про-
дуктивністю та цінової конкуренції, може бути не 
ефективнішим навіть за адміністративне управління, 
зробить систему менш керованою).

Отже, вітчизняним підприємствам легкої промис-
ловості, щоб успішно адаптуватися до динамічних 

Таблиця 1
Визначення стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості

Напрям дослідження Критерій порівняння
Стратегічні орієнтири розвитку залежно від характеру розвитку

Екстенсивний 
характер розвитку

Інтенсивний характер 
розвитку

Інноваційний 
характер розвитку

Тенденції розвитку

Економічна ефектив-
ність

Зростання обсягів 
виробництва Зниження витрат Зростання доходів

Визначальний ресурс 
економічного розвитку Люди Фінанси Інформація

Охоплення ринку Частка ринку Весь ринок Вибіркові сегменти Вибіркові сегменти

Тип конкуренції Характер конкуренції Переважно цінова Переважно цінова Переважно нецінова

Інноваційність про-
дукції

Співвідношення 
витрат на виробництво 
традиційної та іннова-
ційної продукції

Витрати на вироб-
ництво традиційної 
продукції суттєво 
перевищують витрати 
на інноваційну

Має місце паритет між 
витратами на іннова-
ційну та традиційну 
продукцію

Витрати на виробни-
цтво інноваційної про-
дукції суттєво пере-
вищують витрати на 
традиційний продукт

Якість управління Підхід до управління Адміністративний Системний Ситуаційний

Корпоративна куль-
тура

Стиль лідерства Автократичний Демократичний Ліберальний

Характер структур 
організації Формальні Формальні Неформальні

Кількість орієнтирів, що визначають харак-
тер розвитку за проаналізованими підприєм-
ствами:

5 3 1

Примітка: Виділені напівжирним шрифтом стратегічні орієнтири характеризують процеси розвитку аналізованих підприємств легкої про-
мисловості.
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змін зовнішнього середовища, будувати та втілю-
вати в життя ефективну стратегію розвитку, форму-
вати передумови інтенсивного характеру розвитку, 
потрібне створення ефективної системи креативного 
менеджменту. Досягти цього неможливо без твор-
чості, без розвитку і застосування креативних управ-
лінських технологій на стратегічному рівні. Щодо 
застосування креативних технологій як інструменту 
оптимізації витрат підприємства, автор пропонує 
такі напрями:

1. Оптимізація чинників витрат, що характери-
зують креативні технології на підприємствах легкої 
промисловості та порівнюються з показниками діяль-
ності організації (якщо стан креативної діяльності в 
напрямку оптимізації витрат покращується – мета 
застосування креативних технологій досягається), 
та структурні, які не порівнюються пропорційно з 
показниками діяльності та значною мірою визна-
чаються організаційною структурою підприємства 
(поліпшення оргструктури, що веде до оптимізації 
витрат має бути орієнтиром для застосування кре-
ативних технологій за цим напрямком). Передбача-
ється розробка нових організаційних структур під-
приємств легкої промисловості в умовах оптимізації 
систем управління витратами.

2. Оптимізація ланцюжка цінностей шляхом 
використання креативних технологій, що полягає: 
в обліку витратоутворюючих механізмів по усьому 
ланцюжку цінностей підприємства; в аналізі різних 
етапів загального ланцюжка цінностей, частиною 
якого є організація; в аналізі повного ланцюжка цін-
ностей усередині самої організації.

3. Оптимізація стратегічного позиціонування за 
допомогою креативних технологій, що передбачає 
включення в сферу обліку і аналізу витрат інформа-
ції про стратегічний розвиток організації і економіки 
в цілому, створення базових стратегічних установок: 
лідерство за витратами; диференціація продукції.

Управління, орієнтоване на стимулювання 
зазначених напрямів, має стати ключовим елемен-
том, основою сучасної управлінської діяльності на 
підприємствах легкої промисловості, і має орієн-
туватися не на використання окремої креативної 
ідеї, а на постійно відтворну здатність до генера-
ції і впровадження системи таких ідей у життя, що 
можливе шляхом безперервного застосування кре-
ативних технологій. Креативність як процес твор-
чого генерування і конструювання нових ідей, заду-
мів, новаторських управлінських рішень, у тому 
числі (навіть у першу чергу) – при побудові стра-
тегії підприємства, виявляє таким чином здатність 
до генерації нового знання і практичної дії шляхом 
розширення і трансформації бачення реальності в 
перспективі, здатного системно реорганізувати сьо-
годення в майбутнє відповідно до певної стратегіч-
ної мети.

Висновки. На основі характеристики процесів 
розвитку підприємств легкої промисловості у статті 
визначено роль креативних технологій у стимулю-
ванні цього розвитку та окреслено стратегічні орі-
єнтири розвитку підприємств легкої промисловості. 
Екстенсивний характер розвитку має змінюватися у 
напрямі інтенсифікації розвитку, що має будуватися 
на основі пріоритетності зниження витрат; доведення 
рівня витрат на збут до рівня витрат виробництва; 
значного підвищення рівня розумової праці; систем-
ного підходу до реорганізації виробництва.

Отже, перехід до інноваційного розвитку для під-
приємств легкої промисловості України може бути 
здійснено лише через проміжну ланку – перехід до 
інтенсивного розвитку, інакше окремі елементи сис-
теми управління (зокрема, ситуаційний підхід до 
управління при домінуванні ручної праці з низькою 
продуктивністю та цінової конкуренції, може бути не 
ефективнішим навіть за адміністративне управління, 
зробить систему менш керованою). У статті здійснено 
теоретичне обґрунтування та формування напрямків 
забезпечення інтенсивного характеру розвитку під-
приємств легкої промисловості України через засто-
сування креативних технологій управління. Управ-
ління, орієнтоване на стимулювання зазначених 
напрямів, пропонується в якості ключового елементу 
сучасної управлінської діяльності на підприємствах 
легкої промисловості і має орієнтуватися не на вико-
ристання окремої креативної ідеї, а на постійно від-
творну здатність до генерації і впровадження системи 
таких ідей у життя, що можливе шляхом безперерв-
ного застосування креативних технологій.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
2. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты /  

П.Ф. Друкер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1992 – 199 с.
3. Калинина В.Н. Математическая статистика : учеб. для технику-

мов. – 2-е изд., стер. / В.Н. Калинина, В.Ф. Панкин. – М. : Высш. 
шк., 1998. – 336 с.

4. Касьян З.Е. Аналіз та формування складових інноваційної 
активності підприємств легкої промисловості / З.Е. Касьян // 
Вісник КНУТД. – 2012. – № 2. – С. 168-172.

5. Литвин І.В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі 
креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник 
НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 360-364.

6. Мазаракі А. Легка промисловість України : стан, проблеми екс-
порту та імпорту товарів / А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Ізовіт //  
Вісник Київського Національного торговельно-економічного 
університету. – 2011. – № 3. – С. 5-13.

7. Маркина И.А. Научные подходы к определению понятий 
«креативность» и «креативный потенциал» / И.А. Маркина,  
Л.М. Шимановская-Дианич // Ежеквартальный научно-прак-
тический журнал Академии экономических наук Украины 
«Экономика Крыма». – 2011. – № 1(34). – С. 289-295.

8. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития / Л.Г. Мель-
ник. – Сумы : Университет. книга, 2009. – 288 с.

9. Молоканова В.М. Проблеми реалізації інноваційних проектів в 
умовах діючого підприємства / В.М. Молоканова // Управління 
проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – 2006. – 
№ 3(19). – С. 23-27.

10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний 
збірник. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату 
України», 2012. – 305 с.

11. Павлов К.В. Интенсификация экономики в условиях неопре-
деленности рыночной среды / К.В. Павлов. – М. : Магистр, 
2007. – 271 с. 

12. Павлов К.В. Ядро экономических систем и эффективная 
хозяйственная политика / К.В. Павлов. – М. : Магистр, 2009. – 
191 с.

13. Савіцька Н.В. Сутність креативного потенціалу підприємства /  
Н.В. Савіцька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – 
Вип. 21.6. – С. 301-308.

14. Deоck Soon Yim. Korea’s National Innovation System and the 
Science and Technology Policy [Electronic resource] / Scon Yim 
Deok / Global S&T Center Science and Technology Policy Institute 
(STEPI). – Access mode to a resource : http/wwv.unesco.org/
science/psdAhmJnnov/forums’korea.pdf.

15. Villers R. Research and Develpoment: Planning and Control / 
R. Villers. – N. Y. : Financial Executives Research Institute Inc., 
1994. – P. 30-38.



70 Серія Економічні науки

Випуск 14. Частина 3. 2015

УДК 338.43.01:658.2

Поповиченко Г.С.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку й аудиту

Луганського національного аграрного університету
Капустін О.О.

старший викладач кафедри фінансів і економічної кібернетики
Луганського національного аграрного університету

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОПТИМІЗАЦІЄЮ СКЛАДУ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Розкрито 
чинники, які впливають на зниження вартісного і кількісного складу основних засобів. Запропоновано заходи, реалізація яких 
сприятиме оновленню матеріально-технічної бази аграрних підприємств.
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СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье раскрыто современное состояние материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Раскрыты факторы, влияющие на снижение стоимостного и количественного состава основных средств. Предложены 
меры, реализация которых будет способствовать обновлению материально-технической базы аграрных предприятий.
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The article deals with the current state procurement of agricultural producers. Reveals factors that influence the cost and reduce the 
quantity of fixed assets. The measures, which will assist with updating the material and technical base of agricultural enterprises.
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Постановка проблеми. Матеріально-технічною 
основою процесу виробництва на будь-якому підпри-
ємстві є основні виробничі засоби. В умовах ринко-
вої економіки первісне формування основних засо-
бів, їхнє функціонування і розширене відтворення 
здійснюються при безпосередній участі фінансів, за 
допомогою яких утворюються і використовуються 
грошові фонди цільового призначення, опосередко-
вуючи набуття, експлуатацію та відновлення засобів 
виробництва.

У складі матеріально-технічної бази аграрних під-
приємств першорядну роль відіграють засоби вироб-
ництва [1]. До них належать:

- земля як головний засіб сільськогосподар-
ського виробництва;

- трактори, мотори комбайнів, автомобілі, 
стаціонарні двигуни, електросилові установки і 
робоча худоба. Ці елементи матеріально-техніч-
ної бази складають енергетичні ресурси підприєм-
ства. Силові машини безпосередньо не впливають 
на предмети праці, але їхня роль у розвитку про-
дуктивних сил сільського господарства надзвичайно 
велика;

- сільськогосподарські машини і знаряддя, 
обладнання тваринницьких ферм і машини для при-
готування кормів, інші робочі машини, які засто-
совуються у сільськогосподарському виробництві, 
електромережі, водопроводи. Робочі машини є осно-
вою виконання всіх робіт у рослинництві і тварин-
ництві, а також у галузях первинної переробки сіль-
ськогосподарської продукції;

- виробничі приміщення та споруди, транспортні 
засоби і дороги;

- продуктивна худоба і птиця;
- корми, насіння, органічні і мінеральні добрива, 

засоби хімізації рослинництва і тваринництва, а 
також інші засоби виробництва в аграрних підпри-
ємствах [1].

В умовах євроінтеграції структура матеріально-
технічної бази аграрних підприємств постійно вдо-
сконалюється, зокрема у напрямі збільшення вико-
ристання засобів механізації, високопродуктивних 
сортів рослин і порід тварин, мінеральних і орга-
нічних добрив, застосування гербіцидів та біости-
муляторів тощо. Усе це спрямовано на підвищення 
родючості землі, що зумовлює збільшення виробни-
цтва сільськогосподарської продукції та підвищення 
ефективності функціонування аграрних підприємств.

Складовою частиною матеріально-технічної бази 
є засоби виробництва, які створюються безпосеред-
ньо в аграрних підприємствах (продуктивна худоба, 
корми, насіння, органічні добрива). Навіть за висо-
кого рівня оснащеності аграрних підприємств засо-
бами промислового виробництва, але нестачі або 
низькій якості засобів виробництва, відтворюваних 
у сільському господарстві, продуктивність рослин-
ництва і тваринництва знижуватиметься [1]. Тому 
створення матеріально-технічної бази, вимагає впро-
вадження у виробництво досягнень усіх видів науки.

Водночас необхідно відзначити, що від рівня 
забезпеченості підприємств відповідними техніч-
ними засобами залежить впровадження інтенсивних 
та індустріальних технологій сільськогосподарського 
виробництва.

Із покращенням основних засобів аграрних під-
приємств збільшується виробництво сільськогоспо-
дарської продукції [1].

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідження 
питань регіонального розвитку та оцінки викорис-
тання ресурсного потенціалу регіону присвячено 
багато розробок вітчизняних учених. Незважаючи на 
глибокі наукові дослідження окремих напрямів роз-
витку та використання ресурсного потенціалу регіо-
нів, подальшого комплексного вивчення потребують 
методологія і практика формування та посилення 
раціональності і повноти застосування ресурсної бази 
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при неоднозначній оцінці їх стану та перспектив роз-
витку. Зміна внутрішнього і зовнішнього середовища 
господарювання як наслідок переходу до іншого типу 
економіки обумовлює необхідність подальшого дослі-
дження особливостей відтворення основних засобів, 
розробки напрямів, за якими можливе підвищення 
ефективності цього процесу.

Метою статті є аналіз сучасного стану мате-
ріально-технічного забезпечення сільськогоспо-
дарських товаровиробників і розробка заходів, 
реалізація яких сприятиме оновленню матеріально-
технічної бази аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Домі-
нуючою проблемою, що перешкоджає активному тех-
нічному оновленню основних засобів в сільськогоспо-
дарському секторі, на наш погляд, є значна нестача 
коштів, які могли б бути спрямовані на забезпечення 
цього процесу. Окрім того, сформована ситуація 
ускладнена відсутністю дієвого та ефективного меха-
нізму часткового компенсування вартості новоприд-
баної техніки агровиробничого призначення з боку 
держави. Так, недостатньо розробленими, на наш 
погляд, є передумови для вдалого функціонування 
введеного в дію Закону України «Про стимулювання 
розвитку вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу», згідно з яким передба-
чено до 40% державної компенсації вартості техніки 
й обладнання, що були поставлені сільськогосподар-
ським виробникам, а також підприємствам харчо-
вої та переробної промисловості. Відповідними впо-
вноваженими владними структурами не сформовано 
достатнього фінансового забезпечення щодо його діє-
вого виконання, а обсяги наявних коштів, що перед-
бачені на означені цілі, суттєво відрізняються від 
оптимальних.

Труднощі у виборі та гармонізації структури дже-
рел фінансування, необхідних для формування та 
відтворення основних засобів, ускладнюються ще й 
розбіжностями в теоретичних підходах щодо класи-
фікації таких джерел. Зауважимо, що відповідно до 
чинного законодавства джерелами фінансування від-
творення чи формування основних засобів є: власні 
фінансові ресурси; позичені фінансові ресурси; 
кошти, отримані від продажу цінних паперів, вне-
ски членів трудових колективів; кошти державного 
та місцевих бюджетів; кошти іноземних інвесторів.

Вважаємо, що важливе значення щодо форму-
вання вдалої структури джерел фінансового забезпе-
чення потреб у відтворенні основних засобів відіграє 
комплексна система відповідних чинників:

- темпи зростання реалізації готової продукції та 
їхня стабільність;

- структура активів підприємства;
- стан ринку капіталу;
- відсоткова політика комерційних банків;
- суть стратегічних цільових рішень щодо управ-

ління фінансовими ресурсами підприємства.
Виділення таких чинників обумовлене тим, що 

вони надають можливість проаналізувати комплекс 
критеріїв щодо різних аспектів діяльності підпри-
ємства та вивести достатньо обґрунтований висновок 
щодо реальних обсягів потреби у відтворенні осно-
вних засобів.

Амортизаційні відрахування підприємств, безза-
перечно, відіграють важливу роль в інвестиційному 
забезпеченні економіки, та, як зазначають науковці 
Інституту економіки НААНУ, є головним джерелом 
фінансування інвестицій в основні засоби у будь-якій 
постіндустріальній країні. Важливо, що за рахунок 
правильної амортизаційної політики в європейських 

країнах забезпечуються близько 80% валових капі-
таловкладень, які підтримують кругообіг основного 
капіталу.

Планомірне оновлення основних виробничих 
засобів – об’єктивна умова розширеного відтво-
рення. Існують такі напрями капіталовкладень, що 
відображають різні форми відтворення основних 
виробничих засобів: нове будівництво, розширення, 
реконструкція і технічне переозброєння діючих під-
приємств, які в останні роки набувають усе більшого 
поширення. Перевага даних форм відтворення поля-
гає в тому, що капіталовкладення спрямовуються 
здебільшого на удосконалення активної частини 
виробничих засобів. Приріст продукції здійснюється 
при менших витратах і швидше досягається проек-
тна продуктивність.

Таким чином, в основу класифікації капітало-
вкладень покладено характер відтворення основних 
засобів:

- нове будівництво;
- реконструкція;
- технічне переозброєння [2].
Реконструкція та технічне переозброєння діючих 

підприємств дозволяють поліпшити їхні техніко-еко-
номічні показники, екологію, конкурентоспромож-
ність продукції, причому з меншими витратами і при 
скорочені строків будівництва порівняно із зведен-
ням нових підприємств.

Найчастіше аграрні підприємства одночасно спо-
руджують декілька об’єктів виробничого призна-
чення, купують сільськогосподарську техніку та 
здійснюють інші капітальні витрати. Щоб уникнути 
в таких умовах розпилення позикових коштів, отри-
маних у банку, по багатьох об’єктах і витратах, а 
також получити більшої ефективності цих засобів, 
кредит надається, як правило, у розмірі всієї суми 
витрат на окремі заходи і спорудження окремих 
об’єктів, особливо найбільш важливих. При цьому 
передбачається, що інші заходи і спорудження 
інших об’єктів, передбачених планом централізо-
ваних капітальних вкладень, аграрні підприємства 
повинні здійснювати повністю за рахунок власних 
коштів.

Структура основних засобів допомагає провести 
аналіз стану на підприємстві. Розрізняють вироб-
ничу (видову), технологічну і вікову структуру осно-
вних засобів.

Найважливіший показник виробничої структури 
основних виробничих засобів – активна частина у їх 
загальній вартості. Підвищення її частки до опти-
мального рівня є одним із напрямів удосконалення 
виробничої структури основних виробничих засобів.

Виробнича структура основних виробничих засо-
бів на підприємстві залежить від наступних фак-
торів: спеціалізації підприємства, географічного 
місцезнаходження, рівня впровадження науково-тех-
нічного прогресу, рівня виробництва тощо.

Технологічна структура може бути представ-
лена, наприклад, як частка цілісних видів верстатів 
у загальній кількості верстатного парку, як частка 
автосамоскидів в загальній кількості автотранспорту, 
наявного на підприємстві.

Вікова структура основних виробничих засо-
бів характеризує їх розподіл за віковими групами. 
Середній вік обладнання розраховується як серед-
ньозважена величина. Такий розрахунок може бути 
здійснений як в цілому по підприємству, так і по 
окремим групам машин і устаткування.

Забезпеченню оптимізації структури джерел 
фінансування відтворення основних засобів для кож-
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ного аграрного підприємства пропонуємо таку класи-
фікацію (рис. 1).

Економічне та соціальне значення основних засо-
бів на макрорівні обумовлюється багатьма причи-
нами [3]:

1. Основні засоби визнаються істотною частиною 
національного багатства країни, з їх зростанням 
збільшується і національне багатство країни.

2. Від величини основних засобів, особливо 
їхнього якісного стану, значною мірою залежать кон-
курентоспроможність вітчизняної продукції та ефек-
тивність виробництва.

3.  Від кількісного та якісного стану, особливо 
активної частини основних засобів, залежить рівень 
механізації і автоматизації праці з усіма економіч-
ними та соціальними наслідками.

4. Від величини і якісного стану основних засобів 
у національній економіці значною мірою залежать 
темпи економічного зростання в країні.

Наявність достатньої величини основних засо-
бів – це основа для економічної безпеки країни та її 
обороноздатності.

В умовах ринкової економіки підприємства, 
як правило, не акумулюють амортизаційні відра-
хування у спеціальному амортизаційному фонді з 

цільовим реноваційним призначенням, а здійсню-
ють просте і розширене відтворення в міру потреби 
за рахунок наявних власних або зовнішніх джерел 
фінансування. Проте підприємство може ввести у 
практику своєї діяльності закріплення фінансових 
ресурсів за формами відтворення основних засобів. 
В економічній літературі виділяють такі три форми 
їх відтворення:

– підтримання основних засобів у придатному 
для експлуатації стані без зміни їх первісної корис-
ності. Для цієї мети може створюватися фонд ремонт-
них робіт;

– реновація основних засобів. Джерелом цієї 
форми відтворення є амортизаційні відрахування, 
надходження від реалізації потриманих основних 
засобів;

- розширене відтворення основних засобів на 
існуючій та новій технічній основі (здійснення модер-
нізації, переоснащення виробництва). Воно здійсню-
ється за рахунок прибутку підприємства і частково 
амортизаційних відрахувань, а також позикових і 
залучених коштів.

Стосовно першої форми відтворення основних 
засобів, то вона здійснюється шляхом проведення їх 
технічних доглядів, поточних і капітальних ремон-

тів. Витрати на них залежать 
від їхньої кількості і розцінок, 
які в свою чергу залежать від 
складності ремонту, вартості 
запасних частин, вузлів, рівня 
оплати праці тощо. У прак-
тиці роботи вітчизняних 
аграрних підприємств продо-
вжувала діяти система пері-
одичного проведення ремон-
тів. Наприклад, для тракторів 
поточний ремонт здійснювався 
раз у два роки, капітальний – 
раз у чотири роки. Метою про-
ведення поточного ремонту є 
усунення дрібних неполадок, 
запобігання інтенсивному 
фізичному спрацюванню вуз-
лів основного засобу і завдяки 
цьому підтримання його в при-
датному для цільового вико-
ристання стані. Капітальний 
ремонт проводиться з метою 
максимально можливого від-
новлення нормативних тех-
ніко-експлуатаційних харак-
теристик основного засобу. 
Він вимагає значно більших 
витрат, ніж поточний ремонт 
і здійснюється, як правило, 
у спеціалізованих ремонтних 
підприємствах. Оскільки тех-
нічний догляд, поточний та 
капітальний ремонти забез-
печують лише підтримання 
основних засобів у робочому 
стані і збереження первісно 
визначеної економічної вигоди 
від їх експлуатації, то ціл-
ком виправдано, що витрати 
на їх проведення відносять до 
поточних.

Для збереження основних 
засобів виробництва в тих же 
масштабах достатньо простого 
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Рис. 1. Класифікація джерел фінансування основних  
засобів аграрних підприємств
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відтворення (реновації). У роки економічної кризи 
для більшості аграрних підприємств був характер-
ний звужений тип відтворення, який супроводжу-
вався не лише зменшенням фондооснащеності вироб-
ництва, а й старінням основного капіталу.

Нестабільність економічних умов господарю-
вання, низька ефективність виробництва та скоро-
чення прибутків аграрних підприємств призвели до 
низької забезпеченості господарств основними засо-
бами. Через диспаритет цін та гостру нестачу обіго-
вих коштів сільгоспвиробники не в змозі здійсню-
вати своєчасне оновлення фізично застарілої техніки.

Низька платоспроможність аграрних підприємств 
зумовлює пошук альтернативних засобів реновації, 
які при мінімальних капіталовкладеннях дозволять 
використовувати нове обладнання та підвищувати 
технологічний рівень виробництва. Одним із таких 
засобів є лізинг.

Лізинг – це особливий засіб реновації основного 
капіталу, який застосовується аграрними підпри-
ємствами на принципах прибутковості, платності, 
комплексності, строковості, націленості та зворот-
ності (табл. 1).

На нашу думку, основними чинниками, що стри-
мують розвиток лізингу в Україні, є: недосконалість 
законодавчого забезпечення; недостатня інтеграція у 
міжнародне законодавче поле щодо лізингу; неспри-
ятливий податковий клімат; обмеженість можливос-
тей залучення коштів для фінансування лізингових 
операцій; недосконалість структури джерел фінан-
сування лізингових операцій; недостатня фінан-
сова стійкість лізингодавців; недостатній розвиток 
та обмежене використання інфраструктури ринку 
лізингу (бюро кредитних історій, реєстр обтяжень 
рухомого майна; реєстр обтяжень нерухомого майна, 
механізми страхування фінансових ризиків тощо); 
недостатність кваліфікованих кадрів у сфері лізингу 
та низький рівень обізнаності з питань лізингу серед 
представників малого та середнього бізнесу [4].

Таблиця 1
Основні принципи  

застосування лізингу на підприємстві

Принципи Характеристика

Прибутковість
Лізингове майно використовується 
підприємством лише для отримання 
прибутку

Строковість

Підприємство отримує техніку в лізинг 
на визначений строк, який не переви-
щує терміну експлуатації майна, тобто 
отримує товарний кредит в основні 
засоби

Комплексність
Разом із основними засобами підприєм-
ство отримує набір послуг, пов’язаних 
із його експлуатацією

Платність

За користуванням майном підприєм-
ство сплачує лізингові платежі, що 
враховують вартість майна, винагороду 
лізингодавцю, плату за використання 
кредитних коштів тощо

Націленість
Підприємство отримує лізинг після 
представлення лізингодавцю бізнес-
плану використання майна

Зворотність Представляє собою вкладення засобів 
на зворотній основі в основний капітал

Доповнено автором

Лізинг ефективно може впливати на оновлення 
основних засобів аграрних підприємств завдяки 
тому, що у його формі покладені такі можливості [5]:

- кредитування у вигляді машин і обладнання на 
відміну від грошового кредиту, що зменшує ризик 

неповернення коштів, оскільки за лізингодавцем збе-
рігається право власності на передане майно, тобто 
лізингове майно виступає в якості застави;

- лізинг не вимагає негайного початку платежів, що 
дає змогу підприємствам оновлювати виробничі засоби 
без різкого фінансового напруження, а також підприєм-
ства можуть дозволити собі придбати дороге майно;

- лізинг дає змогу двом сторонам угоди обрати 
вигідну схему виплат;

- майно, взяте в лізинг, не перебуває на балансі 
підприємства-одержувача і, таким чином, не збіль-
шує його активи і звільняє від сплати податку на це 
майно, як це робиться при придбанні;

- витрати виробництва (собівартість) не включа-
ють лізингові платежі, тому лізингоодержувач відпо-
відно знижує оподаткування прибутку.

Зацікавленість держави у підтримці лізингових 
операцій обумовлена тим, що лізинг виступає як 
засіб реалізації продукції, дає умови для розвитку 
виробництва, впровадження науково-технічного про-
гресу, створення нових робочих місць.

Для порівняння: якщо підприємство закуповує 
техніку за рахунок власних коштів і довгострокових 
банківських кредитів, то фінансує це з фонду роз-
витку, який формується за рахунок прибутку після 
його оподаткування у встановленому законодавством 
порядку; крім того, сплачує податок на додану вар-
тість із купівлі-продажу. Зовсім інший механізм 
фінансування виробничих інвестицій при укладанні 
лізингового контракту. Лізингові платежі, що спла-
чуються лізингоодержувачем, відносяться на собі-
вартість його продукції чи послуг, а після повної 
сплати лізингового майна підприємство, як правило, 
стає його власником. У цьому випадку кошти, що 
витрачаються на лізингові платежі, формуються з 
прибутку підприємства до його оподаткування.

Отже, лізинг можна розглядати як одну із най-
привабливіших і найперспективніших форм інвесту-
вання, здатну значно пожвавити процес оновлення 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
товаровиробників та входження економіки України 
в структуру світового ринку.

Машинобудівні заводи та інші підприємства – 
виробники матеріально-технічних ресурсів розвива-
ють фірмове технічне обслуговування на основі ство-
рення ринкової інфраструктури: технічних центрів, 
дилерських та прокатних пунктів, машинно-техно-
логічних формувань, фірмових магазинів. На заводи 
і створені ними сервісні структури покладаються 
функції і відповідальність за реалізацію технічних і 
хімічних засобів, технологічного обладнання, запас-
них частин та ремонтних матеріалів, організацію 
ремонту і технічного обслуговування машин протя-
гом усього періоду експлуатації, відновлення та про-
даж частково спрацьованої техніки.

Впорядковується закупівля технічних засобів за 
кордоном. Зокрема, можна купувати передусім тех-
ніку, аналоги якої не виробляються в Україні, пере-
важно на умовах створення спільних підприємств та 
їх одночасного інвестування. Поєднання цілеспря-
мованого імпорту зарубіжних технічних засобів з 
нарощуванням власного виробництва високоякісних 
машин на рівні кращих світових зразків за пере-
довими технологіями створить сприятливе конку-
рентне середовище на ринку техніки.

Хвиля усвідомлення переваг фінансового лізинг 
до цього часу ще не докотилася у нас до належного 
місця.

Обсяг лізингових інвестицій у всі галузі вироб-
ничої діяльності дорівнює лише 1,2%. При цьому 
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для промислового сектора економіки цей показник 
наближається до нуля. Послугами лізингу пере-
важно користуються (до 80%) транспортники.

Останніми роками комерційні банки зрозуміли 
переваги лізингових операцій перед звичайним кре-
дитуванням і починають активно долучатись до такої 
діяльності. На жаль, лізингові послуги ще не стали 
популярними серед українських підприємців. Так, 
загальний обсяг лізингових угод в Україні становив 
лише 0,2% від ВВП, тоді як у країнах ЄС він на поря-
док вищий – 2%. Фінансовий лізинг в агарній сфері є 
вигідною формою діяльності для всіх учасників цього 
виду інвестицій – і селянам, і машинобудівникам. 
Необтяжливий він і для державного бюджету.

Висновки. Таким чином, сучасний стан матері-
ально-технічного забезпечення сільськогосподар-
ських товаровиробників в Україні свідчить про 
необхідність прискорення оновлення матеріально-
технічної бази аграрних підприємств, що сприятиме 
нарощуванню виробництва конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції і підвищенню рівня 
власної продовольчої безпеки, зростанню ефектив-
ності аграрної галузі як одного з основних локомоти-
вів розвитку національної економіки.

З метою забезпечення оптимізації структури дже-
рел фінансування відтворення основних засобів для 
кожного аграрного підприємства нами запропоно-

вана класифікація джерел фінансування основних 
засобів аграрних підприємств.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ КАДРІВ

У статті з’ясовано сучасні методи мотивації трудової діяльності як фактора стабільності кадрів. Подано класифікацію 
мотивів, до яких відносять біологічні та соціальні, а також розшифровано соціальні мотиви, а саме колективізм, особисте 
самоствердження, мотиви самостійності, надійності, придбання нового, справедливості та суперництва. Описано рівні мо-
тивів, що спонукають людину працювати, та представлено модель мотивації трудової діяльності як фактора стабільності 
кадрів. Проаналізовано основні заходи фахового навчання і розвитку мотивації трудової діяльності як фактора стабільності 
кадрів та подано пропозиції щодо вдосконалення мотивації трудової діяльності. Наведено приклади застосування іннова-
ційних методів мотивації трудової діяльності.

Ключові слова: трудова діяльність, управління мотивацією праці, кадри, кадрова політика, оплата праці, навчання 
персоналу.

Ризник Д.В. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 
КАДРОВ

В статье выяснены современные методы мотивации трудовой деятельности как фактора стабильности кадров. Представлена 
классификация мотивов, к которым относят биологические и социальные, а также расшифрованы социальные мотивы, а именно 
коллективизм, личное самоутверждение, мотивы самостоятельности, надежности, приобретения нового, справедливости и состя-
зательности. Описаны уровни мотивов, побуждающих человека работать, и построена модель мотивации трудовой деятельности, 
как фактора стабильности кадров. Проанализированы основные мероприятия профессионального обучения и развития мотива-
ции трудовой деятельности как фактора стабильности кадров и представлены предложения по совершенствованию мотивации 
трудовой деятельности. Приведены примеры применения инновационных методов мотивации трудовой деятельности.

Ключевые слова: трудовая деятельность, управление мотивацией труда, кадры, кадровая политика, оплата труда, обуче-
ние персонала.

Riznyk D.V. MODERN METHODS OF MOTIVATION WORK AS A FACTOR OF PERSONNEL STABILITY
The article founds modern methods of work motivation as a factor of personnel stability. Classification of reasons, which includes 

biological and social, and deciphereds social motives, such as teamwork, personal assertiveness, independence motive, motive 
reliability, purchase a new motive, motive justice and competitiveness. Describe the level of motives that encourage people to work and 
build a model of work motivation as a factor of personnel stability. The basic measures of professional training and development work 
motivation as a factor of stability and submitted proposals to improve the motivation of work. Examples of the use of innovative methods 
of motivation of work have been described.

Keywords: labor, labor motivation, staff, personnel, wages policy, training.
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Постановка проблеми. В економіці основою кри-

зової ситуації є трудова криза, причиною чого часто 
виступає занепад трудових цінностей. Загальнові-
домо, що праця втратила свої позиції як основа спо-
собу життя, нині праця – це не більше ніж засіб 
виживання. Вирішенням цієї проблеми може стати 
мотивація трудової діяльності шляхом впливу на пра-
цівника з метою підвищення за необхідними параме-
трами структури ціннісних орієнтацій та інтересів, 
підвищення рівня мотивації і згодом – розвиток тру-
дового потенціалу в працівника підприємства.

Мотивація трудової діяльності займає одне із 
чільних місць у кадровому менеджменті організації. 
Зміни змісту праці в умовах нинішньої економіки 
і соціальних очікувань працівників посилило зна-
чення мотивації як однієї із основних функцій фак-
тора стабільності кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням мотивації персоналу присвячували свої праці 
такі науковці, як С.Р. Боровик [1], Л.О. Гризов-
ська [2], В.Ф. Грищенко [3], Р. Ґріфін [4], А.П. Єгор-
шин [5], Й.О. Завадський [7], О.Г. Кирилова [8], 
В.Н. Ковалик [9], В.С. Кусакін [10], В.В. Расса-
дін [15], І.Ф. Симонова [16] та ін. Проте нині мало-
дослідженою залишається тема застосування інно-
ваційних методів мотивації трудової діяльності як 
фактора стабільності кадрів.

Постановка завдання полягає у з’ясуванні сучас-
них методів мотивації трудової діяльності як фак-
тора стабільності кадрів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання трудової мотивації важливі для будь-якої 
організації, оскільки ефективний працівник – це 
високомотивований працівник [19]. Люди можуть 
обирати, наскільки наполегливо працювати і скільки 
зусиль витрачати, керівникам потрібно дослідити 
причини, як і чому працівники роблять різний вибір 
щодо внеску своєї праці. Головною складовою цього 
вибору є мотивація як така [4, с. 354].

Стан трудової мотивації характеризується 
такими основними параметрами: широка пошире-
ність пасивності трудової діяльності, слабка актуа-
лізація значущості трудових мотивів – люди хочуть 
мати стабільну, добре оплачувану роботу, яка потре-
бує якісної розумової, фізичної і морально-психоло-
гічної праці. Подібна ситуація формує підстави для 
виникнення трудової кризи. Тому трудова мотива-
ція є вагомим аргументом підвищення продуктив-
ності праці та розкриття трудового потенціалу пра-
цівника [9]. Для того щоб з’ясувати сучасні методи 
мотивації трудової діяльності як фактора стабіль-
ності кадрів, проаналізуємо її основні поняття та 
визначення.

Згідно із А.Н. Сорокочайкіним мотивація – це 
процес спонукання працівників до активної трудо-
вої діяльності для задоволення їхніх власних потреб, 
інтересів у поєднанні з досягненням цілей організа-
ції [17].

Трохи інше визначення цього поняття дав 
В.В. Рассадін, який стверджує, що мотивація – це 
сукупність стійких мотивів, що визначаються харак-
тером особистості, її ціннісною орієнтацією та спря-
мовуючою діяльністю [15].

Щодо трудової діяльності, то це прагнення пра-
цівника задовольнити свої потреби в певних бла-
гах за допомогою праці, спрямованої на досягнення 
цілей організації. Тут під працівником розуміється 
співробітник як ланка структури організації. Сти-
мул – спонукальна причина поведінки, зацікавле-
ність у здійсненні вчинку.

Стимулювання праці – це комплекс заходів, які 
є засобом задоволення конкретних потреб праців-
ника, здебільшого матеріальних. Простіше кажучи, 
мотив – це певний імпульс, що викликає спонукання 
до дії заради досягнення мети, що не суперечить 
внутрішнім установкам людини, а стимул, у свою 
чергу, – цільовий об’єкт. Мотивація – це процес вну-
трішніх спонукань, а стимулювання – це процес спо-
нукань ззовні [13]. Мотивація трудової діяльності – 
це прагнення працівника задовольнити свої потреби 
у певних благах за допомогою праці, спрямоване на 
досягнення цілей організації [11, с. 61].

Теорія потреб детально розглядалася в змістов-
них теоріях мотивації, розроблених у XX ст., при-
чому тоді основна увага приділялася аналізу факто-
рів, що лежать в основі мотивації. Співвідношення 
груп потреб представлено А.П. Егоршиним: теорія 
Маслоу (потреба: фізіологічна, безпеки, приналеж-
ність до соціальної групи, визнання і повага, само-
вираження); теорія Альдерфера (потреба: існування, 
зв’язку, зростання); теорія Макклелланда (потреба: 
співучасті, владарювання, досягнення); теорія Герц-
берга (потреба: фактори умов праці, мотивуючі фак-
тори). Хоча ці теорії критикують за те, що не при-
ділялося уваги аналізу процесу мотивації, все ж усі 
ці групи потреб, залежно від конкретної ситуації, 
можуть бути актуальними [8].

Мотиви праці можна розділити на біологічні та 
соціальні. Біологічні мотиви співвідносяться з фізіо-
логічними позивами і потребами (голод, спрага, сон 
тощо). До соціальних можна віднести такі [20, с. 15]:

- колективізм (потреба бути в колективі) вира-
жено характерний особливо для японського стилю 
управління персоналом;

- особисте самоствердження (самовираження), що 
характерно для великого числа працівників, осо-
бливо молодого віку;

- мотив самостійності, що притаманний працівни-
кам, які готові пожертвувати поточним місцем праці 
в організації заради можливості мати свою справу;

- мотив надійності (стабільності), навпаки, спря-
мовує працівників на пошук найбільш передбачува-
ного, на їхню думку, місця праці;

- мотив придбання нового веде до задоволення 
нових потреб у матеріальних чи нематеріальних цін-
ностях (як знання чи товари або послуги);

- мотив справедливості, недотримання якого веде 
до демотивації або бажання відновити справедли-
вість;

- мотив суперництва, який генетично притаман-
ний кожній людині і є основою організації змагання 
на підприємстві.

Чинники мотивації трудової діяльності персоналу 
у розглянуто також в публікаціях Й. Завадського, 
Л. Червінської. Автори поділяють ці чинники на дві 
групи: матеріальні і нематеріальні [7, с. 55].

А.П. Єгоршин підкреслює, що мотивація трудо-
вої діяльності складається із 10 елементів: мотиви 
людини, стимули праці, потреби, теорії мотивації, 
праця, трудовий потенціал, сфери людської діяль-
ності, людський капітал, типи особистості людини, 
методи впливу (управління) [5, с. 662]. Потреби 
можна визначити як потребу в чомусь об’єктивно 
необхідному для підтримки життєдіяльності і розви-
тку, та виділяються матеріальні і духовні потреби. 
Матеріальні – це сукупність матеріальних благ, що 
мають речову форму і виступаючих в якості голов-
ного спонукального мотиву трудової діяльності 
людини. Духовні – відображають потреби людини 
в духовних благах, які створюються у процесі інте-
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лектуальної діяльності в таких галузях, як наука, 
освіта, культура, соціальне забезпечення і політичне 
управління.

Керівники завжди створюють систему мотивації 
працівників, шукають правильні підходи, методи 
впливу на співробітників, які могли б якомога ефек-
тивніше вплинути на них і змусити їх до високопро-
дуктивної праці [10]. У таблиці 1, що складено авто-
ром на основі [3, с. 108], запропоновано шкалу рівнів 
мотивів, що спонукають людину працювати.

Праця є основою при формуванні соціальної 
активності людини. Аналіз різних точок зору з про-
блем обґрунтування методів мотивації та стиму-
лювання персоналу дає підстави стверджувати, що 
методи мотивації і стимулювання в організації – 
це застосування тією чи іншою мірою різних форм 
роботи з персоналом, що впливають на ефективну 
продуктивність праці, які зачіпають найважливіші 
потреби людей і надають можливості їх задоволення. 
Іншими словами, під методом мотивування до тру-
дової діяльності треба розуміти сукупність прийомів 
і способів впливу на співробітників за допомогою 
мотивуючих факторів, що спонукають персонал до 
результативної праці і дозволяють більш повно вико-
ристовувати мотиваційні резерви персоналу [14].

Серед методів мотивації трудової діяльності роз-
різняємо [12]:

– економічні (прямі) (форми та системи оплати 
праці, премії, участь у прибутках, оплата навчання 
тощо);

– економічні (непрямі) (пільгове харчування, 
доплата за стаж, пільгове користування житлом, 
транспортом тощо);

– негрошові (збагачення змісту та покращення 
умов праці, гнучкі робочі графіки, охорона праці, 
кар’єрний ріст тощо).

Модель мотивації трудової діяльності як фактору 
стабільності кадрів складається з таких компонентів, 
як: матеріальної та нематеріальної мотивацій, мето-
дів мотивації трудової діяльності, мотивів, а також 
елементів мотивації трудової діяльності (рис. 1). Сис-
тема мотивації трудової діяльності включає матері-
альну і нематеріальну мотивації. Варто зазначити, 
що спільним елементом цих двох складових трудової 
діяльності є соціальні гарантії, що і формує ключову 
потребу працівника.

Отже, проаналізувавши сучасні методи мотивації 
трудової діяльності, можна дійти висновку, що дій-

сно станом на сьогодні необхідно проводити їхнє вдо-
сконалення, яке дозволить український ринок праці 
вивести на якісно новий європейський рівень.

Найважливішими особливостями сучасного про-
цесу вдосконалення методів мотивації трудової 
діяльності є [1, с. 33]:

– підвищення кваліфікації та розвиток кадрів;
– атмосфери довіри на підприємстві;
– планування службової кар’єри талановитих 

працівників;
– комплексне бачення проблем і цілісний підхід 

до людських ресурсів у взаємозв’язку зі стратегіч-
ними установками підприємства;

– створення корпоративної культури інновацій-
ного типу.

Використовуючи існуючі здобутки у сфері моти-
вації трудової діяльності, можна запропонувати 
такі напрями поліпшення використання мотивацій-
них чинників у сфері управління трудовою діяль-
ністю [2, с. 93-94]:

– постановка перед працівниками чітко сформу-
льованих, обдуманих, реальних цілей діяльності;

– систематичний аналіз успішного (і неуспіш-
ного) досвіду досягнення працівниками поставлених 
цілей;

– залучення працівників до різних програм 
навчання і підвищення кваліфікації;

– створення прозорої системи оцінювання резуль-
татів праці і їх зв’язку із оплатою; 

– делегування учасникам трудового процесу 
повноважень щодо горизонтального координування 
їх перебігу з підвищення їх персональної відпові-
дальності за право вибору методів вирішення постав-
лених завдань;

– публічне визнання успіхів працівників, під-
твердження їх цінності для підприємства;

– підтримка і стимулювання ініціативності пра-
цівників;

– створення атмосфери відкритого суперництва з 
регулярним підведенням підсумків у щодо перемоги 
у конкурентних проектах;

– залучення працівників до вирішення проблем, 
що вимагають нестандартних рішень;

– урахування думки працівників про справедли-
вість у розподілі обов’язків і в методах винагороди.

На нашу думку, в сучасних трудових відносинах 
будь-які навички і знання потребують оновлення, 
оскільки інформатизація та процеси виробництва і 

Таблиця 1
Рівні мотивів, що спонукають людину працювати

Рівень Основний мотив Характеристика

І рівень Почуття обов’язку

Почуття обов’язку часто напряму залежить від внеску, який робить працівник. 
Чим більший якісний і кількісний внесок він робить, тим більше йому подобається 
його місце праці, тим сильніше буде почуття обов’язку перед своєю компанією 
та трудовим колективом. Тому, особливо на початкових етапах, керівнику вкрай 
необхідно зацікавлювати працівника до виконання його нормових чи понаднормо-
вих обов’язків.

II рівень Інтерес

Робота заради цікавості на першому місці стоїть у тих людей, які уже задо-
вольнили свої базові, переважно матеріальні, потреби. Тому вони на цьому етапі 
можуть повністю посвятити себе виконанню тієї роботи, яка їм насправді цікава. 
Керівнику необхідно правильно розміщувати пріоритети та не боятися нових під-
ходів в управлінні, це може збільшити інтерес до праці, наприклад за допомогою 
ігор, які можуть бути пов’язані з виробничими результатами.

III рівень Особиста вигода

Працівники більш зацікавлені у такому робочому місці, де окрім заробітної плати 
вони можуть отримувати додаткову особисту вигоду, таку як: медичне страху-
вання, безоплатне харчування, службовий автомобіль тощо. Проте керівнику 
важливо аналізувати, який набір особистих вигод найбільш актуальний для даного 
колективу чи працівника.

IV рівень Заробітна плата
Багато людей влаштовуються на роботу, тому що їм потрібні гроші. Гроші – це сво-
бода. Гроші переважно стоять на першому місці в молоді, студентів, у яких багато 
амбіцій, бажань та планів, які вони хотіли б втілити в життя
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праці швидко змінюються, тому ключову роль у тру-
довій діяльності відіграють фахове навчання і розви-
ток кадрів.

У таблиці 2, що складена на основі [1, с. 34], 
наведено основні заходи фахового навчання і розви-
тку кадрів як запоруки їхньої стабільності.

Відсутність можливості зростання часто призво-
дить до зниження трудової активності працівників і 
погіршення діяльності підприємства. Робітник пови-
нен розуміти, що за сумлінну та якісну працю він 
зможе отримати додаткові переваги. Наука управ-
ління мотивацією праці відіграє важливу роль у 
результативності організації. Зазвичай облік факто-
рів, що визначають позитивну мотивацію, призво-
дить до зростання продуктивності праці. Водночас 
не завжди фактори продуктивності пов’язані із задо-
воленістю роботою. Іноді люди задоволені роботою 
тому, що мало завантажені чи фактично не працю-
ють [6]. 

Таким чином, фахове та посадове зростання, що 
неможливе без безперервного навчання і вдоскона-
лення кадрів, є найважливішим мотивом трудової 
діяльності. Наведемо кілька прикла-
дів застосування такого інноваційного 
методу мотивації трудової діяльності.

Як приклад можна представити 
компанію «Colgate-Palmolive», де 
управління персоналом було спрямо-
вано президентом на розробку і вико-
нання програми, призначеної для 
створення культури компанії, яка 
зможе досягти такого [16]: 

– заохочення духу командної 
роботи та співпраці в межах і серед 
ділових одиниць у роботі над спіль-
ними цілями, з наголосом на іденти-
фікацію, визнання і винагороду видат-
них окремих людей та одиниць;

– створення підприємницьких від-
носин серед менеджерів і творчого 
мислення серед всіх службовців;

– підкреслення подібності інтер-
есів службовців та акціонерів.

Корпорація «Tandy» – інший при-
клад того, як формулювання політики 
відділу персоналу підтримує стратегію 
компанії. У «Tandy» політика відділу 
персоналу (наприклад, щодо відбору 
та компенсації) спрямована на залу-
чення, наймання і підтримку людей, 
необхідних для успіху фірми. Напри-
клад, політика відбору «Tandy» пови-
нна робити наголос на виділення кан-
дидатів, які зможуть досягти успіху 
продажу продукції, так як 80% робіт-
ників компанії зайняті прямим прода-
жем. Політика навчання спрямована 
на ефективне комерційне навчання, 
а політика компенсацій визначає 
високу премію за хороше виконання 
продажів [18].

Висновки. Працівники не завжди 
дуже чітко усвідомлюють свій вне-
сок у трудовий процес і те, що отри-
мують за них. Водночас підвищення 
якості праці співробітників залежить 
від раціонального рішення при виборі 
форм і систем оплати праці в певних 
виробничих умовах, також відповід-
ності рівня заробітної плати виконува-

Рис. 1. Модель мотивації трудової діяльності  
як фактора стабільності кадрів

 

Система мотивації трудової діяльності 

Матеріальна мотивація трудової 
діяльності 

Нематеріальна мотивація 
трудової діяльності 

Соціальні гарантії Постійний ФОП 

Змінний ФОП 

Нерегулярні виплати 

Натуральні виплати 

Організація праці 

Управління кар’єрою 

Делегування 
повноважень 

Структурування 

Регламентування 

Управління часом і 
відпочинком 

Контроль і оцінка 

Комунікації у 
відносинах Методи мотивації 

трудової діяльності 

Економічні (прямі) 

Форми та системи 
оплати праці 

Участь у прибутках 

Премії  

Оплата навчання 

Економічні (непрямі) 

Пільгове користування 
житлом, транспортом 

тощо  

Пільгове харчування 

Доплата за стаж 

Негрошові 

Покращення умов праці 

Охорона праці 

Гнучкі робочі графіки 

Просування по службі 

Мотиви трудової 
діяльності 

Колективізм 

Особисте 
самоствердження 

Мотив самостійності 

Мотив надійності 

Мотив придбання 
нового 

Мотив справедливості 

Мотив змагальності Елементи мотивації 
трудової діяльності 

Мотиви людини 

Стимули праці 

Потреби 

Теорії мотивації 

Праця 

Трудовий потенціал 

Сфери людської 
діяльності 

Людський капітал 

Типи особистості людини 

Методи впливу 
(управління) 

Таблиця 2
Основні заходи фахового навчання  

і розвитку мотивації трудової діяльності  
як фактора стабільності кадрів

№ 
заходу Навчання персоналу Розвиток 

персоналу

1

Навчання, що у формі отри-
мання загальної і фахової 
освіти дає необхідні знання, 
навички і досвід

Підтримка зді-
бних до навчання 
працівників

2
Підвищення кваліфікації, 
завдання якого – поліпшення 
фахових знань і навичок

Поширення знань 
і передового 
досвіду

3

Навчання у школі управ-
ління і керівництва, що дає 
потрібні знання і підготовку 
при вступі на керівну посаду 
і формує рівень керівника

Навчання моло-
дих кваліфіко-
ваних співробіт-
ників

4

Перекваліфікація, що, по 
суті, дає другу освіту. Мета 
перекваліфікації – дати мож-
ливість працівникам опану-
вати новий для них фах.

Усвідомлення 
управлінським 
персоналом важ-
ливості розвитку 
співробітників
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ній роботі. Проте, проаналізувавши основні підходи 
та методи мотивації трудової діяльності, можемо 
дійти висновку, що мотивація, котра базується 
виключно на грошовому заохоченні, повільно транс-
формується. Нині вкрай важливим є удосконалення 
існуючих моделей мотивації трудової діяльності як 
фактора стабільності кадрів та управління мотивації 
праці в цілому.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ

У статті досліджено питання співвідношення матеріального і нематеріального стимулювання персоналу, формування зба-
лансованої системи мотивування. Виокремлено принципи побудови системи стимулювання персоналу компанії. Розглянуто мо-
тивацію персоналу як набір певних суперечностей. Запропоновано при формуванні системи мотивації враховувати можливість 
раціонально балансувати рівні стимулювання для різних посад, мати єдині принципи побудови для усіх рівнів.
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Соколов А.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ
В статье исследованы вопросы соотношения материального и нематериального стимулирования персонала, формирова-

ния сбалансированной системы мотивации. Выделены принципы построения системы стимулирования персонала компании. 
Рассмотрена мотивация персонала как набор определенных противоречий. Предложено при формировании системы мотива-
ции учитывать возможность рационально балансировать уровни стимулирования для различных должностей, иметь единые 
принципы построения для всех уровней.
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Sokolov A.V. FORMATION OF MOTIVATION OF PERSONNEL’S COMPANY
In the article the questions of the relation of the material and non-material incentives for staff, creating a balanced incentive system. 

Obtained principles of the system of incentives staff. We consider staff motivation as a set of certain contradictions. It is proposed the 
formation of motivation to take into account the ability to efficiently balance the levels of incentives for the various positions, to have 
common principles of all levels.

Keywords: incentives, tangible and intangible incentives, principles of motivation system, contradictions.
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Постановка проблеми. Жодна система управління 

не працюватиме з максимальною ефективністю, якщо 
вона не включатиме діючу систему мотивації. Моти-
вований персонал – це запорука успішної роботи і 
поступальної ходи організації у напрямі реалізації 
її стратегії та зміцнення її положення на ринку в 
цілому. Формування системи стимулів, які спону-
кають кожного окремого співробітника працювати з 
найбільшою віддачею, є одним із найскладніших і 
трудомістких завдань керівника. Не можна забувати 
про те, що від обраної менеджментом системи моти-
вування багато в чому залежить і те, в якому ступені 
будуть досягнуті цілі організації. Питання найчас-
тіше стоїть лише в тому, як знайти правильне спів-
відношення матеріального і нематеріального мотиву-
вання персоналу, адже саме їх збалансована система 
дозволяє не лише зберегти лояльність і ефективність 
роботи співробітників, але і скоротити витрати, 
понизити опір при змінах і нововведеннях, добитися 
реалізації стратегії фірми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам мотивації праці присвятили свої наукові роботи 
такі відомі вчені, як: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, 
А.М. Колот, С. Занюк, Н. Самоукіна, Г.В. Іванченко, 
Н.І. Склярук, Л.І. Шваб та інші. Незважаючи на 
потужний науковий доробок вітчизняних та зару-
біжних авторів, залишаються недостатньо розробле-
ними питання співвідношення матеріального і нема-
теріального стимулювання персоналу, формування 
збалансованої системи мотивування, врахування 
суперечностей, що виникають при побудові системи 
мотивації. Актуальність та значимість дослідження 
вказаних проблем, недостатнє їх вивчення визна-
чили вибір теми дослідження.

Постановка завдання. Завдання статті полягає в 
тому, щоб дослідити вплив співвідношення матері-
ального і нематеріального стимулювання персоналу 
на формування збалансованої системи мотивування з 
урахуванням можливих суперечностей та принципів 
побудови системи стимулювання персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. У біль-
шості організацій існує своя система мотивації праці. 
Кожна з цих систем має свої переваги, що роблять її 
функціонування корисним, а також недоліки, які не 
дозволяють повністю реалізувати потенціал праців-
ників підприємства і як би «загальмовують» фірму 
в розвитку. Тому дослідження різних методів моти-
вації персоналу дозволяє компанії усунути недоліки 
своєї системи мотивування і зайнятися її удоскона-
ленням.

У найзагальнішому вигляді мотивація – це сукуп-
ність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 
спонукають людину до діяльності, задають межі й 
форми діяльності і надають цій діяльності спрямо-
ваність, орієнтовану на досягнення певної мети [1]. 
Вплив мотивації на поведінку людини залежить 
від безлічі чинників, цей вплив індивідуалізований 
і може мінятися під впливом зворотного зв’язку з 
боку діяльності людини. У житті людини мотива-
ція чинить дію на такі характеристики діяльності, 
як: зусилля, старання, наполегливість, сумлінність, 
націленість. Однакову роботу людина здатна вико-
нати, витрачаючи різні зусилля. Вона може діяти в 
повну силу, а може і упівсили. Вона може прагнути 
до більш легкої роботи, а може братися до складної 
і важкої роботи. Усе це відбиває те, наскільки вона 
мотивована на витрату зусиль при виконанні своєї 
роботи. Людина по-різному старається, реалізовуючи 
свою роль і призначення в організації. Одній бай-
дужа якість її праці, інша хоче робити усе якнай-

краще, працювати з максимальною віддачею, не 
ухилятися від роботи, прагне до підвищення своєї 
кваліфікації, вдосконалення своєї здатності працю-
вати, взаємодії з іншими співробітниками.

Для управління дуже важливо оцінювати пра-
вильно спрямованість дій свого працівника, але не 
менш важливо уміти за допомогою мотивування 
направляти ці дії на реалізацію певної мети [2]. 
Поняття мотивації як сукупності сил, що спонукає 
людину здійснювати діяльність з витратою певних 
зусиль, на конкретному рівні завзятості і сумлін-
ності, з необхідною мірою наполегливості для досяг-
нення певної мети стає очевидним. Мотивування 
персоналу є однією із ключових проблем менедж-
менту. Рано чи пізно керівники підприємств став-
лять питання, яким чином мотивувати працівників 
до ефективного виконання їх обов’язків. Річ у тому, 
що мотивування – це не набір загальних правил, для 
кожної окремої людини існують свої методи. Тому 
головне завдання – знайти те, що важливо саме для 
конкретного працівника. Основна проблема полягає 
у знаходженні правильного співвідношення мате-
ріального і морального мотивування персоналу. 
Наприклад, якщо відбувається зловживання матері-
альною мотивацією, людина через деякий час «осі-
дає» у своїй ніші, його дуже складно мотивувати 
працювати краще. Після досягнення деякого «порогу 
насичення», індивідуального для кожної людини, 
подальше збільшення грошової винагороди вже не 
призводить до зростання ефективності його праці. 
Тому способи нематеріальної мотивації (те, що для 
людини може бути цінне і цікаве) дуже важливі [3].

Наявність мотивованих співробітників дозволяє 
компанії понизити витрати на управління: мотиво-
вані співробітники самі шукають роботу, а не чека-
ють вказівки керівника; потрібно менше контролю 
над якістю виконуваних робіт; оптимізація роботи 
здійснюється самими співробітниками; на вну-
трішню безпеку. Ефективна система мотивації дає 
можливість швидше досягти мету компанії: мотиво-
вані менеджери вживатимуть для цього усі заходи; 
вимагається менше часу для переконання персоналу 
в необхідності досягнення мети; мотивовані співро-
бітники вважають себе частиною компанії і мети 
компанії – це їх мети; співробітникам легко і швидко 
можна пояснити необхідність змін і нововведень [4].

Можна виділити такі принципи побудови сис-
теми стимулювання: відповідність корпоративній 
культурі; реалістичність; прозорість; логічність і зба-
лансованість; динамічність і гнучкість; системність 
побудови; відповідність очікуванням співробітни-
ків; націленість на певний результат; впровадження 
тільки з професійних позицій.

Розглянемо їх детальніше. Реалістичність – 
потрібно бути точно упевненим, що схема стимулю-
вання потрібна компанії на цьому етапі розвитку і 
що ви маєте в розпорядженні достатнім бюджетом 
для її реалізації. Прозорість – система має бути зро-
зумілою і справедливою. Логічність – система пови-
нна дозволити логічна балансувати рівні заохочення 
для різних посад. Динамічність – система мотивації 
повинна мати можливість відносити коригування в 
особисті схеми стимулювання, при цьому зберіга-
ючи загальну структуру системи. Системність побу-
дови – система повинна охоплювати усі рівні компа-
нії, усі посади і мати єдині принципи побудови для 
усіх. Відповідність очікуванням співробітників – при 
розробці системи необхідно врахувати консолідовану 
думку співробітників різних рівнів, проаналізувати 
склад структури персоналу, сформулювати необхідні 
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очікування. Націленість на певний результат – сис-
тема повинна підтримувати стратегію і цілі компа-
нії. Впровадження тільки з професійних позицій – 
відсутність професіоналізму може зіпсувати навіть 
ту схему, яка є для компанії своєчасною, необхідною 
і важливою.

Усім відомо, що людина взагалі і працівник 
зокрема здатний творити дива, що потенціал людини 
взагалі і працівника зокрема використовується на 
нікчемну кількість відсотків. Отже, постає запи-
тання, як витягнути цей потенціал з людини. При 
якій системі мотивації він може давати надрезуль-
тати? Існуюча ситуація: працедавець хоче – моти-
вує – працівник робить. Ідеальна ситуація – коли 
працівник сам хоче, сам робить, і тоді його не 
потрібно мотивувати. Це називається самомотивація 
або внутрішня мотивація. Управлінські витрати при 
цьому зводяться до мінімуму [4].

У житті ми маємо дискретність, уривчастість 
мотивації персоналу. При цьому у виробничій ситу-
ації ми припускаємо, що мотивація персоналу має 
бути постійною, континуальною. Між тим джерело 
мотивації персоналу єдине, що на роботі, що в житті. 
Первинною є базова мотивація співробітника до 
життя. Працедавець хоче, щоб кількість сплачених 
годин дорівнювала кількості продуктивних годин. 
Проте в житті кількість прожитих годин далеко 
не дорівнює кількості осмислено, результативно, 
активно прожитого годинника, і ми приймаємо це 
як належне [5]. Отже мотивацію персоналу можливо 
розглядати як набір певних суперечностей. Це не 
означає, що мотивація персоналу є нерозв’язною вза-
галі. Це означає, що роблячи будь-яку організаційну 
управлінську дію, спрямовану на створення системи 
мотивації, має сенс бачити усі її сторони, навіть ті, 
які знаходяться поза нашим управлінським контр-
олем. Розглянемо такі суперечності детальніше.

Суперечність між «хочу» і «вимушений». «Хочу» 
працівника припускає його відповідальність, енер-
гію, цілеспрямованість. «Вимушений» або «пови-
нен» працівника припускає передачу відповідаль-
ності зовні, відсутність енергії, активності, цілей. 
Мотивація персоналу до праці є тільки відображен-
ням базової мотивації до життя. Людина, яка виму-
шено живе, так само вимушено і працює.

Суперечність між об’єктним, зовнішнім харак-
тером менеджменту або управлінської дії і 
суб’єктивністю мотивації людини. Говорячи про 
мотиви людини, ми маємо на увазі суто суб’єктивну 
сферу – її бажання, потреби, прагнення, тягу, пере-
ваги, почуття і тому подібне. Мотивація – це енер-
гія бажань, що знаходиться в слові «хочу». Строго 
кажучи, управляти мотивацією іншої людини 
неможливо безпосередньо, тільки побічно. «Хочу» 
працівника поза управлінням, з цим народжуються. 
Уся американська система управління побудована на 
відборі людей з «хочу». Завдання – виявити на ран-
ніх стадіях кандидатів на висунення, а далі просу-
вати їх через систему кадрового резерву. Так у США 
капіталізується людський ресурс.

Управління мотивацією припускає, що менеджер 
відрізняється від фахівця тим, що управляє людьми, 
а не тільки бізнес-процесами. Проте психологічно 
існує суперечність між спрямованістю керівника на 
рішення виробничої задачі та спрямованістю на ство-
рення стосунків з людьми. За вирішення завдань від-
повідає та частина психіки, яка називається силою 
нервової системи, а за створення стосунків – чутли-
вість. На жаль, сила і чутливість знаходяться в обер-
нено пропорційній залежності: чим більше сила, тим 

менше чутливість і навпаки. Чим більшою мірою 
людина здатна вирішувати виробничі завдання, тим 
у меншій мірі він симпатичний і приємний в спіл-
куванні. При тому, що ніхто не знімає з менеджера 
відповідальності за результат і вирішення виробни-
чих завдань, сьогодні він фактично перетворюється 
на педагога для дорослих, тобто в тренера або коуча.

Суперечність між найманим характером праці та 
ініціативністю. Для ініціатора бізнесу працівник – 
це засіб для здійснення власних цілей. Мета бізнесу 
завжди належить ініціаторові-власникові, а зовсім не 
найнятому робітникові. Саме тому проблема мотива-
ції праці постійна, вона ніколи до кінця не вирішу-
вана. Мотивація персоналу перебуває у стані ентро-
пії, постійно прагне до нуля, і це об’єктивний процес. 
Тому мотивацію персоналу доводиться постійно «під-
качувати». Треба управляти мотивацією. Ініціато-
рові бізнесу доводиться постійно докладати зусилля 
до того, щоб активізувати у працівника почуття при-
четності до цілей його підприємства. Більше того, 
це нормальний рутинний обов’язок менеджменту. 
Менеджмент зобов’язаний різними способами управ-
ляти мотивацією, викликати у працівника відчуття, 
що працівник переслідує свої власні, а не чужі цілі.

Суперечність між мотивуючими та гігієнічними 
чинниками праці. Будь-яка зовнішня мотивація пер-
соналу з боку працедавця – заробітна плата, ком-
пенсаційний пакет, умови роботи – постійно прагне 
до того, щоб перетворитися на гігієнічні чинники, 
норму, на звичні умови праці. Ці чинники діють як 
ті, що мотивуюють, тільки у момент переходу від 
гіршого до кращого. Але після невеликого часу пра-
цівник починає сприймати їх як належне. Що пра-
цівникові ні дай, він до цього звикає, це перестає 
бути для нього цінністю. Зовнішня мотивація пер-
соналу є просто компенсацією зусиль працівника, 
але не мотивує його на зростання продуктивності. 
Внутрішня мотивація персоналу надійніша. Людина 
цінує тільки те, що створює сама. Наприклад, якщо 
вона вирішує завдання на межі своїх можливостей. 
У цьому разі вона зростає, і це стає цінністю.

Суперечність між сильною корпоративною культу-
рою і здатністю до росту. Відомо, що корпоративна 
культура є одним із мотивуючих чинників. Проте 
разом з її посиленням відбувається послаблення здат-
ності організації до сприйняття змін із зовнішнього 
середовища і до розвитку. Корпоративна культура 
стає панциром, залізною завісою між організацією і 
змінами, які завжди приходять ззовні, з контакту із 
зовнішнім середовищем. У цьому разі в організації 
починається стагнація. Найближча метафора – харак-
тер людини. Коли він формується в дитячому віці, то 
захищає дитину від руйнівного впливу зовнішнього 
середовища, допомагає йому пристосуватися і вижити. 
Але в дорослому стані характер стає джерелом ригід-
ності для людини, позбавляє її гнучкості, необхідної 
для розвитку. Так і дозріла корпоративна культура 
не сприймає усе, що не відповідає сталій системі цін-
ностей, уявлень і традицій організації. Сюди ж від-
носиться суперечність між підтримкою оптимального 
психологічного клімату, колективній згуртованості 
і неприйняттям, уникненням конфлікту. При цьому 
конфлікт є необхідною фазою розвитку, бо конфлікт 
між старим і новим неминучий.

На рівні особи ми бачимо суперечність між кор-
поративною лояльністю працівника і здоровою его-
їстичною агресією. Ніяке досягнення не неможливе 
без наявності у людини здорової агресивності. Якщо 
у людини не розвинене відчуття власної вигоди, вона 
не здатна нічого досягти, ні для себе, ні для організа-



81ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ції. Щоб управляти мотивацією співробітника, дово-
диться підтримувати в гармонійному балансі почуття 
корпоративної співпраці і почуття егоїзму, змагання 
одночасно.

Суперечність між цінністю комфорту і необхід-
ністю дискомфорту для розвитку. Комфорт веде 
до «заболочування» організації. Мотивація у пра-
цівника – це підйом енергії, який виникає тільки 
у відповідь на незадоволену потребу. Там, де немає 
напруги, незадоволення, дискомфорту, немає діяль-
ності, немає активності. Конструктивний диском-
форт – це уміння ставити завдання вище проявлених 
здібностей працівника, піднімати планку.

На організаційному рівні є суперечність між фор-
мальними вимогами до працівника, закріпленими у 
посадових інструкціях, і вимогами до нього ж бути 
ініціативним, заповзятливим і діяти по ситуації, 
тобто неформально.

Реально менеджер постійно діє в умовах невизна-
ченості. А отже помітна суперечність між кількіс-
ними вимогами, які завжди визначені, та якісними, 
які ніяка організація прописати не може і які зали-
шаються на повній відповідальності самого мене-
джера. Ми завжди можемо сказати працівникові, що 
зробити, але не можемо сказати, як це зробити.

Підводячи підсумки, можна зробити абсолютно 
очевидний висновок про необхідність використання 
методів як матеріального, так і нематеріального зао-
хочення для успішної діяльності будь-якої бізнес-
структури. Існуючі на сьогодні механізми мотива-
ції далекі від ідеалу, але вони дієві і продовжують 
активно використовуватися на практиці. Зокрема, 
для підвищення ефективності матеріальної мотива-
ції варто зіставляти показники матеріального сти-
мулювання з цілями бізнесу і передбачати системи 
заохочень не за реалізацію конкретних завдань, а за 
виконання загальних планів. Насправді ж перевага 
віддається матеріальному заохоченню конкретних 
співробітників і робочих груп, оскільки вважається, 
що за допомогою цих методів легше управляти моти-
ваційними механізмами.

До основних недоліків вживаних методів нема-
теріальної мотивації можна віднести усереднений 
підхід до працівників без урахування індивідуаль-

них потреб. Очевидно, багатьма працедавцями зна-
чущість нематеріальної мотивації ще до кінця не 
усвідомлена, проте до усвідомлення важливості 
цих методів будь-який думаючий керівник, так або 
інакше, прийде. Адже причини невдач компанії на 
рику пропонованих товарів і послуг, зниження рівня 
продажів і кількості потенційних клієнтів іноді кри-
ються не в помилкових економічних розрахунках, а 
в недостатній мотивації співробітників компанії.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши сис-
тему мотивації та усвідомивши її значення для 
кожного окремого працівника і для підприємства 
в цілому, можна зробити висновок про важливість 
наявності справедливої логічно побудованої сис-
теми стимулювання для кожної компанії. При побу-
дові такої системи завжди треба пам’ятати про те, 
що система стимулюванні повинна дозволити раціо-
нально балансувати рівні стимулювання для різних 
посад, охоплювати усі рівні компанії, усі посади і 
мати єдині принципи побудови для усіх, при цьому 
зберігаючи загальну структуру системи і, безумовно, 
підтримуючи стратегію і цілі компанії. Відсутність 
професіоналізму може зіпсувати навіть ту схему, 
яка для компанії є своєчасною, необхідною і осо-
бливо значимою. Треба пам’ятати, що мотивація – це 
тонкий інструмент, і зворотний ефект неправильно 
впровадженої системи може у багато разів перевер-
шити можливий позитивний ефект.
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У дослідженні описано певні методи, що застосовуються для визначення рівня фінансової безпеки торговельного підпри-
ємства. Вирішено низку завдань для забезпечення фінансової безпеки підприємства, які включають встановлення, здійснено 
оцінку чинників та розробку системи заходів, що дозволяють нівелювати дію загроз, небезпек та посилення дії їхнього позитив-
ного характеру. Досліджено цілі та завдання оцінки фінансової безпеки торговельного підприємства за такими принципами, як: 
системність, об’єктивність, адекватність, комплексність, взаємоузгодженість, універсальність, однозначність та результативність 
тощо. Для оцінки фінансової безпеки підприємств було використано методи, що базуються на основі дослідження грошових по-
токів, фінансової стійкості підприємства, визначення інтегральних показників та ресурсно-функціонального підходу. Найбільш 
дієвим серед усіх методів оцінки забезпечення фінансової безпеки підприємства був визначений метод ранжування.
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Сусиденко В.Т., Сусиденко А.В. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В исследовании описаны определенные методы, которые применяются для определения уровня финансовой безопасности 

торгового предприятия. Решен ряд задач для обеспечения финансовой безопасности предприятия, которые включают установ-
ление, дана оценка факторов и разработана система мер, позволяющих нивелировать действие угроз, опасностей и усиления 
их действия позитивного характера. Исследованы цели и задачи оценки финансовой безопасности торгового предприятия по 
таким принципам, как: системность, объективность, адекватность, комплексность, взаимосогласованность, универсальность, 
однозначность и результативность и др. Для оценки финансовой безопасности предприятий были использованы методы, бази-
рующиеся на основе исследования денежных потоков, финансовой устойчивости предприятия, определении интегральных по-
казателей и ресурсно-функционального подходов. Наиболее действенным среди всех методов оценки обеспечения финансовой 
безопасности предприятия был определен метод ранжирования.

Ключевые слова: финансовая безопасность, торговое предприятие, денежный подход, методы финансовой безопасности, 
устойчивость, ресурсно-функциональный подход, метод ранжирования.

Susidenko V.T., Susidenko O.V. VALUATION METHODS OF FINANCIAL SECURITY TRADE ENTERPRISE
This article describes some methods, which are used to determine the level of business entities’ financial security. Several tasks are 

performed to ensure financial security of the enterprise including determination and evaluation of factors and development of precautionary 
measures that allow to neutralize effects of threats, hazards and enhance positive influence of these factors. It is examined the goals 
and objectives of business entities’ financial security valuation on such principles: systematicity, objectivity, adequacy, complexity, 
interconsistency, versatility, simplicity and efficiency, etc. Methods which were used to evaluate the financial security of enterprises are 
based on the study of cash flows, financial viability, the definition of integrated indicators and resource-functional approach. Ranking 
method was defined as the most effective method of evaluation to ensure the financial security of the enterprise.

Keywords: financial security, entities, monetary approach, methods of financial security, stability, resource-functional approach, 
ranking method.

Постановка проблеми. Дослідження основних 
методів оцінки забезпечення фінансової безпеки під-
приємств, виявлення основних чинників, які на них 
впливають, є необхідним у розумінні даної тематики. 
На нинішньому етапі стає актуальною розробка сис-
теми заходів, які зменшать чи взагалі усунуть зна-
чний негативний вплив чинників на фінансову сис-
тему сучасного торговельного підприємства.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у впевненості у захищеності фінансових 
інтересів торговельного підприємства на усіх рівнях 
фінансових відносин. Адже високий рівень фінансо-
вої захищеності підприємства гарантує не тільки ста-
більне та максимально ефективне функціонування, 
а також високий потенціал розвитку підприємства в 
майбутньому, певну гарантію торговельним підпри-
ємствам у постійній наявності фінансових ресурсів. 
Необхідність постійного дотримання фінансової без-

пеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного 
торговельного підприємства завданням забезпечення 
стабільності функціонування та досягнення головних 
цілей своєї діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасній економічній літературі поняття «фінан-
сова безпека підприємства» як самостійний об’єкт 
управління розглядається відносно недавно. Проте в 
Україні комплексним дослідженням цього питання 
практично не займаються, приділяючи основну увагу 
проблемам фінансової безпеки держави та економіч-
ної безпеки підприємства. Окремі аспекти багато-
гранної проблеми забезпечення фінансової безпеки 
підприємств були і є предметом наукових досліджень 
низки вчених, а саме Н.Й. Реверчук, Л.Г. Мельника, 
Л.І. Донця, Н.В. Ващенка, С.Ф. Покропивного, 
І.А. Ареф’єва, О.В. Бланка, К.С. Горячевої та ін.

Л.І. Донець, Н.В. Ващенко пропонують оціню-
вати рівень фінансової складової економічної без-
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пеки підприємства за основними напрямами аналізу, 
у тому числі фінансової звітності і фінансового стано-
вища підприємства, результатів його господарської 
діяльності [11, с. 82].

На наш погляд, запропонована методика дає 
змогу проаналізувати лише фактичний фінансовий 
стан підприємства, а не визначити рівень його фінан-
сової безпеки.

У процесі дослідження було виявлено, що низка 
науковців (І.О. Бланк, І.А. Алєксандров, О.А. Орлова, 
В. Половян) пропонують оцінювати фінансову без-
пеку підприємства на основі визначення загаль-
ного стану фінансової діяльності підприємства. Так, 
І.О. Бланк виділяє такі системи аналізу фінансової 
безпеки підприємства: горизонтальний аналіз, вер-
тикальний аналіз, порівняльний аналіз, інтеграль-
ний аналіз та аналіз коефіцієнтів. Автор виділяє так 
групи аналітичних фінансових коефіцієнтів: коефі-
цієнти оцінки фінансової стійкості підприємства, 
платоспроможності (ліквідності),оборотності акти-
вів, оборотності капіталу, рентабельності(прибутков
ості) [10, с. 121]. На нашу думку, оцінка фінансової 
безпеки підприємства не може зводитись до простого 
аналізу фінансового стану підприємств, адже, вихо-
дячи із особливостей даної економічної категорії, 
оцінка її рівня потребує особливих підходів та мето-
дів. Зокрема, ми вважаємо, що визначення стану 
фінансової безпеки підприємства потребує застосу-
вання індикаторного методу, що дасть можливість 
ґрунтовно підійти до розробки ефективної системи 
заходів щодо нейтралізації впливів окремих факто-
рів на фінансову безпеку та дозволить забезпечить 
підвищення її рівня. Дещо по-іншому визначають 
процедуру оцінки фінансової безпеки підприємства 
І.А. Алєксандров, О.А. Орлова, А.В. Половян, яка, 
на їхню думку, має включати такі основні етапи, як: 
відбір показників, які по своєму змісту охоплюють 
усі ключові моменти фінансової діяльності підпри-
ємства; визначення їхніх порогових значень; прове-
дення аналізу показників та їх відхилень від порого-
вих значень і визначення загроз фінансовій безпеці 
підприємства та розробка заходів для їх нейтраліза-
ції [9, с. 12-19]. Запропонована методика зводиться 
до аналізу фінансового стану підприємства та не 
містить будь-яких рекомендацій щодо визначення 
нормативних діапазонів рівнів фінансової безпеки 
підприємства, що може призвести до неадекватних 
управлінських рішень у галузі фінансової безпеки.

Трохи інший підхід до розрахунку інтеграль-
ного показника фінансової безпеки підприємства 
належить К.С. Горячевій. Так, автором розроблені 
методичні вимоги до показників фінансової без-
пеки підприємства і здійснено їхній відбір. На під-
ставі відібраних показників запро-
поновано методику оцінки рівня 
фінансової безпеки підприємства, в 
якій поряд із оцінкою рівня безпеки 
кожної складової фінансової безпеки 
підприємства визначається й інте-
гральний показник рівня фінансової 
безпеки підприємства в цілому [12]. 
Загалом, розглянута методика базу-
ється на системному підході до оці-
нювання рівня фінансової безпеки 
підприємства. У той же час, на наш 
погляд, методика має ряд недоліків. 
Зокрема, у своїй роботі К.С. Горя-
чева не визначає порогові значення 
індикаторів, які застосовуються при 
проведенні аналізу рівня фінансової 

безпеки, що не дозволяє визначати реальний стан 
показників, а отже і рівні безпеки функціональних 
складових можуть бути неадекватно встановлені. 
Така помилка, у свою чергу, може призвести до 
неточного розрахунку інтегрального індексу фінан-
сової безпеки підприємства. Також, на нашу думку, 
недоліком запропонованої методики є відсутність 
рекомендацій щодо визначення рівнів фінансової 
безпеки підприємства, оскільки це може спричинити 
прийняття необґрунтованих та неефективних рішень 
щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Разом з тим у роботах цих науковців сутність, 
значення та основна характеристика фінансової без-
пеки підприємства розглянуті фрагментарно, а тому 
потребують подальшого наукового дослідження.

На сьогоднішній день головною проблемою в 
методології формування прогнозування банкрут-
ства вітчизняних підприємств є не стільки відсут-
ність теоретичної бази, скільки неадаптованість 
методик до особливостей економіки України. До 
основних завдань забезпечення фінансової без-
пеки торговельного підприємства належать: оцінка 
фінансової безпеки, встановлення і оцінка чинни-
ків, які впливають на неї, та на основі цього роз-
робка системи заходів, що дозволять нівелювати 
дію загроз, небезпек та посилення дії їх позитив-
ного характеру.

У теорії та практиці фінансового менеджменту 
існує значна кількість методів, які застосовуються 
для визначення рівня фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання. У ході аналізу фахової літера-
тури [5, с. 161-163] було визначено, що досліджені 
методики визначення рівня фінансової безпеки 
підприємства можна розділити на декілька груп 
(рис. 1).

У методиках першої групи оцінку фінансової 
безпеки підприємства пропонується здійснювати на 
основі дослідження грошових потоків підприємств, 
а саме показника чистого грошового потоку в розрізі 
видів фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства за допомогою розробленої матриці динамічної 
фінансової рівноваги. Автори такий підхід обумов-
люють тим, що показник чистого грошового потоку є 
одним із індикаторів результативності господарської 
діяльності підприємства та визначає його фінансовий 
стан [4, с. 73-76].

Загалом, цей підхід є вузьким, оскільки охоплює 
далеко не всі сфери, які впливають на стан фінансо-
вої безпеки підприємства. Крім того, зазначений під-
хід використовує абсолютні показники, які є менш 
інформативними, ніж відносні. Найчастіше зазначе-
ний метод використовується для визначення опера-
тивних цілей.
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Рис. 1. Групування методів оцінки рівня забезпечення  
фінансової безпеки підприємства
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С.М. Ілляшенком [6, с. 16-22] було запропоновано 
оцінювати фінансову безпеку підприємства на основі 
аналізу фінансової стійкості, ступінь якої визна-
чається виходячи з достатності оборотних коштів 
(власних чи запозичених) для здійснення виробничо-
збутової діяльності.

Ю.Б. Кракос та Р.О. Разгон рекомендують розгля-
дати фінансову безпеку підприємства як комплексну 
величину, оскільки вона досліджує декілька склад-
ників, зокрема ефективність управління підпри-
ємством, платоспроможність і фінансову стійкість, 
ділову та ринкову стійкість, інвестиційну привабли-
вість [7, с. 86-97]. Варто також зазначити, що низка 
дослідників вважають, що визначення фінансової 
безпеки підприємств потребує застосування інди-
каторного методу, за якого рівень безпеки визнача-
ється за допомогою індикаторів.

Найбільш поширені показники-індикатори, що 
були виділені авторами щодо визначення рівня 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання, пред-
ставлено у таблиці 1.

Інший метод оцінки рівня фінансової безпеки 
розглядається в межах ресурсно-функціонального 
підходу, за яким оцінку пропонується здійснювати 
за кожною функціональною складовою фінансової 
безпеки, а потім визначити інтегральний показник 

експертним шляхом. При цьому функціональну 
структуру фінансової безпеки підприємства визна-
чають такі складові: бюджетна; грошово-кредитна; 
валютна; банківська; інвестиційна; фондова; стра-
хова [1, с. 98-103].

Незважаючи на переважну більшість науков-
ців, які віддають перевагу експертному методу при 
визначенні вагомості окремих функціональних скла-
дових безпеки, деякі автори модифікують методику 
визначення вагомості складових у загальному інте-
гральному показнику. Це говорить про те, що єди-
ної позиції науковців у формуванні методик оцінки 
фінансової безпеки підприємств не існує.

Підхід до оцінки рівня економічної безпеки запро-
понований В. Забродським [2, с. 35-37]. Він зазначає, 
що оцінка економічної безпеки підприємства ґрунту-
ється на інтеграції сукупності показників, що визна-
чають економічну безпеку. При цьому використо-
вується декілька рівнів інтеграції показників і такі 
методи їх аналізу, як кластерний і багатовимірний 
аналіз. Цей підхід характеризується значною склад-
ністю, яка зумовлена використанням математичного 
аналізу.

Сутність методу ранжування полягає в тому, що 
рівень фінансової безпеки підприємства розрахову-
ється в балах як сума добутків рейтингу кожного 

Таблиця 1
Показники-індикатори оцінки фінансової безпеки підприємств
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Рівень КЗ та ДЗ + +

Коефіцієнт фінансового левериджу +

Обсяг власного та оборотного капіталу +

Точка беззбитковості +

Прибутковість +

Показники фінансової стійкості + +

*коефіцієнт автономії + + +

*коефіцієнт покриття + + +

*коефіцієнт маневреності + +

Обсяг кредитів та позик + +

Обсяг інвестицій +

Показники ліквідності + +

Показники фінансової незалежності +

Показники фінансового ризику +

Показники оборотності необоротних активів +

Показники рентабельності

*активів + +

*продукції +

*продажу +

Коефіцієнт незалежності

Коефіцієнт фінансової залежності +

Коефіцієнт фінансової стабільності +

Коефіцієнт мобільності +

Коефіцієнт маневреності власного капіталу +

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів +

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень +

Коефіцієнт короткострокової заборгованості +

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів +

Разом 1 3 6 9 4 5 8
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показника на клас, який визначається залежно від 
значення нормативного показника, тобто оцінка 
рівня фінансової безпеки підприємства базується на 
використанні рангових ознак.

За допомогою методу фінансових коефіцієнтів 
попередньо встановлюють групи основних показни-
ків, а саме: показників ліквідності, стійкості, забор-
гованості, оборотності, прибутковості, а далі порів-
нюють їх значення з нормативними, середніми по 
галузі, а також зі значеннями за попередні періоди. 
Діагностика стану фінансової безпеки повинна про-
водитися за системою показників, що враховують 
специфічні галузеві особливості, які найбільш харак-
терні для даних підприємств і мають для них важ-
ливе стратегічне значення.

Отже, враховуючи проведений аналіз методів 
оцінки фінансової безпеки торговельного підприєм-
ства, можемо зазначити, що оцінювання фінансової 
безпеки підприємства є складним комплексним про-
цесом, який передбачає наявність взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих елементів, які можна об’єднати 
у три блоки: постановочний блок, методичний блок, 
інтерпретаційний блок.

Фінансова безпека торговельного підприємства 
залежить від міжнародних, національних і ринкових 
чинників. Міжнародні фактори впливають на фінан-
сову безпеку через загальноекономічні важелі, між-
народну політику і міжнародну конкуренцію; наці-
ональні – через політичні, економіко-демографічні 
умови господарювання; а ринку – через психогра-
фічні настрої населення, науково-технічний прогрес 
та форми конкуренції [8].

Висновки. Забезпечення фінансової безпеки тор-
говельного підприємства залежить від цілого комп-
лексу факторів. Їх комбінація є передумовою фор-
мування і забезпечення необхідного рівня безпеки. 
Залежно від напряму впливу та джерел їх виник-
нення фактори можуть здійснювати вплив на вну-
трішню чи зовнішню фінансову безпеку, що у 
сукупності визначить загальний стан забезпечення 
фінансової безпеки підприємства. Також фінансова 
безпека підприємства схильна до впливу посилю-
ючих і дестабілізуючих чинників як зовнішнього, 
так і внутрішнього впливу, які у своїй сукупності 
стосуються трьох складових економічного процесу: 

засобів отримання доходу; методів збереження акти-
вів та шляхів витрачання доходу.

Від того, наскільки повно визначено склад чинни-
ків, наскільки точно оцінений рівень інтенсивності 
їхнього прояву і можливого збитку або прибутку, 
залежить ефективність побудови усієї системи забез-
печення фінансової безпеки торговельного підприєм-
ства.
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Постановка проблеми. Підприємствам, що плану-
ють працювати на зовнішньому ринку, важливо пра-
вильно оцінити ситуацію, що створилася на ринку, 
розробити ефективні способи виходу на цей ринок, 
забезпечення своєї конкурентоспроможності, які від-
повідали б, з одного боку, конкретній ринковій ситу-
ації і тенденціям її розвитку, а з іншого – особливос-
тям виробництва. 

Аналіз останніх досліджень у яких започатко-
вано вирішення проблеми. Дослідження щодо сут-
ності планування як однієї з основних функцій 
менеджменту підприємства, визначення його видів 
представлено у працях М.М. Алексєєва, Р. Антоні, 
Л.В. Балаванова, В.І. Гринчуцького, Ф. Котлера, 
В.С. Пономаренко та ін. Проблематика розробки 
стратегій виходу підприємств на зовнішній ринок, 
формування зовнішньоекономічних стратегій роз-
глянута у працях Г.М. Дроздової, О.А. Кириченко, 
О.В. Шкурупія та ін. Разом із тим питання фор-
мування механізмів стратегії виходу підприємств 
аграрного сектору на зовнішній ринок потребує 
більш детального дослідження.

Постановка завдання. Завдання статті – форму-
вання основних складових стратегії виходу аграрних 
підприємств України на зовнішній ринок з ураху-
ванням особливостей їх спеціалізації, фінансового 
стану, економічної та політичної ситуації в країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вва-
жається, що основною метою, з якою підприємства 
виходять на зовнішній ринок, є максимізація при-
бутку за рахунок використання ефекту масштабу, 
але така мета не завжди є дійсною для підприємств 
аграрного сектору України. Адже ці підприємства 
можуть прийняти рішення про вихід на зовнішній 

ринок, бажаючи не лише збільшити обсяги реалі-
зації виробленої продукції (масштаби виробництва 
якої можуть коливатися залежно від сезону), а й 
отримати більше коштів за вироблену продукцію, 
використавши стратегію прямого експорту, залучити 
додаткові кошти на впровадження новітніх техноло-
гій вирощування сільськогосподарської продукції, 
будівництво додаткових споруд для зберігання зібра-
ного врожаю (залучення іноземних інвестицій) тощо.

Але не можна забувати про ті фактори, які став-
лять під сумнів бажання виходу окремого підпри-
ємства аграрного сектору на конкретний зовніш-
ній ринок. Прикладом реалізації даних факторів 
є бажання підприємств аграрного сектору України 
реалізувати вироблену продукцію на ринках ЄС. Зви-
чайно підписання Україною Асоціації з ЄС є пози-
тивним рішенням української влади. Проте нині, 
щоб повною мірою користуватися перевагами асоці-
ації, лише ратифікації цієї Угоди замало, потрібно 
повністю змінити погляди на виробництво продук-
ції, стандартизацію та сертифікацію такої продукції. 
Окрім того, в Україні необхідно гармоніювати вітчиз-
няне законодавство та прийняти близько 350 зако-
нопроектів щодо удосконалення та розробки техніч-
них регламентів, санітарних та фітосанітарних норм, 
захисту прав інтелектуальної власності, захисту 
навколишнього середовища тощо. Такі закони дали 
б змогу постачати українську продукцію в ЄС.

Незважаючи на зазначені перешкоди, уже зараз 
українські виробники сільськогосподарської продук-
ції мають можливості для постачання своєї продукції 
на ринки ЄС, за умови їх відповідності європейським 
стандартам. Відтак, підприємствам аграрного сек-
тору необхідно докласти великих зусиль та вкласти 



87ауковий вісник Херсонського державного університетуН
значні кошти в модернізацію свого виробництва, 
маркетингову політику, пошук європейських парт-
нерів, поліпшення якості продукції. А отже, ті під-
приємства, які наразі не мають додаткових коштів 
на адаптацію свого виробництва вимогам ЄС, навряд 
чи зможуть реалізувати вироблену сільськогосподар-
ську продукцію на ринках цих країн.

Отже, підприємства, які бажають не лише вийти 
на зовнішній ринок, а і мати позитивний результат 
від цього заходу, повинні сформувати та ефективно 
реалізувати стратегію виходу на зовнішній ринок. 
Основними етапами формування такої стратегії для 
підприємств аграрного сектору, на наш погляд, є:

1. Визначення місії підприємство аграрного сек-
тору залежно від змісту його існування, призна-
чення, ролі і місця в ринковій економіці.

Згідно з даними Державної служби статистики 
України, у 2014 р. виробництвом сільськогосподар-
ської продукції займалися майже 53 тис. підпри-
ємств, якими використовувалося близько 22 млн га 
сільськогосподарських угідь. У галузевій структурі 
валової продукції сільського господарства провідне 
місце (70,2% від загального обсягу виробництва) 
належить продукції рослинництва. У цьому році 
виробництвом зернових і зернобобових культур 
займалися 34,4 тис. аграрних підприємств, соняш-
нику – 21,6 тис., цукрових буряків – 1,1 тис., сої – 
9,1 тис., ріпаку озимого – 4,5 тис. підприємств. Ними 
вироблено 49,9 млн т зернових і зернобобових куль-
тур, у середньому по 47,5 ц з 1 га зібраної площі, 
8,7 млн т соняшнику (по 20,5 ц з 1 га), 14,6 млн т 
цукрових буряків (по 490,2 ц з 1 га), 3,7 млн т сої 
(по 21,9 ц з 1 га), 2,1 млн т ріпаку озимого (по 25,9 ц 
з 1 га).

У галузі тваринництва обсяг виробництва за 
2014 р. становив 75,5 млрд грн, що на 2,0% більше 
порівняно з 2013 р.

Щодо підприємств аграрного сектору, які працю-
ють на зовнішньому ринку, то у загальній вартості 
їх експорту продукція рослинного походження ста-
новила 52,4%. При цьому 39,3% загального обсягу 
експорту продукції рослинництва припадало на зер-
нові культури, 10,1% – на насіння і плоди олійних 
рослин. Експорт зерна в натуральному вимірі за 

2014 р. склав 32,6 млн т. Основними експортними 
зерновими культурами залишаються кукурудза та 
пшениця. Так, за 2014 р. кукурудзи експортовано 
17,6 млн т (найбільші поставки здійснювалися до 
Іспанії, Єгипту, Китаю, Нідерландів, Кореї), пше-
ниці – 10,5 млн т (Єгипту, Іспанії, Пакистану, Кореї, 
Марокко). Обсяг експорту насіння і плодів олійних 
рослин склав 3,9 млн т (основні поставки здійснюва-
лися до Туреччини, Пакистану, Бельгії, Нідерландів 
та Франції) [1]. 

Отже, на нашу думку, місією підприємств аграр-
ного сектору України при виході на зовнішній ринок 
є забезпечення будь-якого споживача якісною та еко-
логічно чистою сільськогосподарською продукцією 
та досягнення таких фінансових результатів, які б 
задовольнили керівників підприємств, співвласни-
ків майнових паїв та власників земельних паїв, що 
надали їх у довгострокову оренду, сприяти підви-
щенню соціального та економічного становища пра-
цівників.

2. Формування цілей та завдань виходу дослі-
джуваних підприємств на зовнішній ринок. Нами 
поділено зазначені цілі для підприємств аграрного 
сектору на групи: якісні, кількісні, стратегічні і так-
тичні (рис. 1).

Вважаємо, що основною стратегічною метою 
виходу більшості підприємств аграрного сектору 
України на зовнішній ринок є підвищення рента-
бельності та покращення їх платоспроможності. 
Окрім зазначеного, досліджувані підприємства 
можуть покращити свій імідж, у тому числі й інвес-
тиційний, у результаті чого керівництву таких під-
приємств буде легше залучити іноземні інвестиції. 
Також вихід на зовнішній ринок мотивуватиме під-
приємства залучати нові передові технології обробки 
ґрунту, використовувати нові високопродуктивні 
сорти зернових та технічних культур, покращувати 
якість ґрунтів та залучати кваліфікованих праців-
ників, здатних не лише вирощувати гарні врожаї 
сільськогосподарських культур, а і реалізувати їх на 
зовнішньому ринку.

3. На третьому етапі формування стратегії виходу 
підприємств аграрного сектору на зовнішній ринок 
необхідним є проведення якісної оцінки зовнішнього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні цілі виходу підприємств аграрного сектору 
України на зовнішній ринок 

Тактичні: 
- покращення 

іміджу підпри-
ємств аграрного 
сектору району; 

- підвищення 
якості вирощеної 
продукції; 

- розширення 
асортименту про-
дукції; 

- освоєння нових 
ринків збуту сіль-
ськогосподар 

ської продукції. 

Кількісні: 
- збільшення 

прибутку; 
- збільшення ви-

ручки від реаліза-
ції продукції; 

- збільшення об-
сягів виробництва 
сільськогосподар-
ської продукції; 

- залучення іно-
земних інвести-
цій. 

Якісні: 
- зменшення впли-
ву сезонності на 
розміри грошових 
надходжень; 
- використання но-
вих високо про 
дуктивних сортів 
сільськогосподарсь 
ких культур; 
- підвищення якос-
ті ґрунтів; 
- підвищення ква-
ліфікації працівни-
ків підприємств. 

Стратегічні: 
- повне задово-
лення потреб 
покупців; 
-  збільшення 
долі ринку; 
-  нижчі витрати 
по відношенню 
до основних 
конкурентів; 
- підвищення 
рентабельності 
та покращення 
платоспромож-
ності підпри-
ємств 

Рис. 1. Основні цілі виходу підприємств аграрного сектору на зовнішній ринок
Джерело: власні дослідження автора
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середовища підприємств. При цьому потрібно розу-
міти, що при оцінюванні доцільно враховувати як 
чинники макро- та мікросередовища підприємства 
(стан економіки галузі, країни знаходження підпри-
ємства, країни на ринок якої прагне вийти підпри-
ємство; правове регулювання господарської діяль-
ності та зовнішньоекономічної діяльності в країні 
перебування тощо; політичні процеси, як в кра-
їні базування, так і в іноземних країнах; природне 
середовища та ресурси країни перебування здатні 
забезпечити високі показники валового виробництва 
сільськогосподарської продукції чи, навпаки, їх зни-
зити та природне середовища та ресурси іноземної 
країни, від наявності чи відсутності яких формується 
попит у даній країні на конкретну сільськогосподар-
ську продукцію; соціальну та культурну складову, 
які впливають на вподобання населення конкретної 
країни щодо споживання окремих видів сільськогос-
подарської продукції, а відтак впливають на форму-
вання попиту на неї тощо), так і його безпосереднє 
оточення (науково-технічний рівень розвитку галузі 
та конкретного підприємства, його спроможність 
задовольняти попит на конкретний вид сільсько-
господарської продукції; інфраструктуру аграрного 
ринку в регіоні, яка може як сприяти виходу під-
приємства на зовнішній ринок, так і ускладнювати 
його; наявність покупців сільськогосподарської про-
дукції здатних сплатити ринкову ціну на вироблену 
продукцію: кінцевих споживачів чи посередників; 
наявність постачальників, які можуть забезпечити 
аграрне підприємство якісним насіннєвим матеріа-
лом, паливо-мастильними матеріалами, добривами 
за оптимальною ціною; наявність кваліфікованих 
працівників тощо).

Охарактеризуємо більш детально вплив окремих 
факторів на ефективність виходу підприємств аграр-
ного сектору України на зовнішні ринки. Так, щодо 
економічної політики України у сфері повернення 
ПДВ експортерам сільськогосподарської продукції. 
З 1 січня 2014 р. набрала чинності норма Податко-
вого кодексу України, яка передбачає, що опера-
ції з постачання та експорту зернових (окрім рису 
і гречки) і технічних культур, таких як соняшник 
і ріпак, безпосередніми виробниками та першими 
постачальниками, а також Аграрним фондом здій-
снюються за нульовою ставкою податку на додану 
вартість.

Така система оподаткування має значні позитиви, 
які зможуть забезпечити стабільний розвиток сіль-
ськогосподарського виробництва. Це, зокрема, скоро-
чення ланцюга посередників; конкурентні переваги 
продукції, закупленої безпосередньо у сільськогоспо-
дарських товаровиробників та деяке підвищення цін 
на зерно і, відповідно, поповнення обігових коштів 
сільськогосподарських товаровиробників.

Крім того, Податковим кодексом України перед-
бачено, що усі операції з вивезення товарів за межі 
митної території України, зокрема у митному режимі 
експорту, оподатковуються за нульовою ставкою 
податку на додану вартість.

Разом із тим проголосовані 28 грудня 2014 року 
зміни до Податкового кодексу порушують дію даного 
пункту у частині відшкодування ПДВ при експорті 
сільськогосподарської продукції. Так, Податковим 
кодексом передбачено введення в дію норми щодо 
мораторію на відшкодування ПДВ при експорті зер-
нових та технічних культур [2].

Також варто зазначити, що у 2015 році майже 
у 20 разів зріс розмір фіксованого сільськогоспо-
дарського податку, порівняно з 2014 роком. Також 

уведено 5-10% імпортний збір для основних статей 
витрат аграріїв, а саме: насіння, засоби захисту рос-
лин, запасні частини до сільськогосподарської тех-
ніки. Об’єктивно, підприємствам аграрного сектору 
досить тяжко витримати покладений на них додат-
ковий фінансовий тягар.

Верховна Рада України 15.05.2015 прийняла за 
основу проект Закону «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо створення справед-
ливих умов для реалізації сільськогосподарської 
продукції та підтримки безпосередніх сільськогоспо-
дарських товаровиробників». А отже, буде звільнено 
від оподаткування податком на додану вартість опе-
рації з вивезення в митному режимі експортованих 
зернових і технічних культур, окрім операцій, що 
здійснюються сільськогосподарськими товаровироб-
никами та підприємствами, що безпосередньо при-
дбали такі культури у сільськогосподарських това-
ровиробників, що є платниками єдиного податку 
четвертої групи та не застосовують спеціальний 
режим оподаткування податком на додану вартість і 
сплачують цей податок на загальних підставах.

Отже, економічна політика України є неста-
більною, що значно знижує конкурентоспромож-
ність вітчизняних підприємств аграрного сектору 
при виході на зовнішній ринок. Разом із тим при-
йняття змін до законодавства щодо повернення ПДВ 
при експорті технічних та зернових культур безпо-
середнім виробникам цих культур, за умови їх чин-
ності, можу стати одним із ключових факторів, які 
сприятимуть виходу досліджуваних підприємств на 
зовнішній ринок.

Розглянемо іншу ситуацію у контексті впливу 
політичних процесів на можливості виходу підпри-
ємств аграрного сектору України на зовнішні ринки. 
Згідно з даними Генеральної митної адміністрації 
Китайської Народної Республіки, у 2014 році това-
рообіг між Україною та КНР склав 8,594 млрд дол. 
США, що менше аналогічного показника 2013 р. на 
22,7%. При цьому експорт товарів з України ста-
новив 3,486 млрд дол. США (зростання на 6,5%), 
імпорт – 5,108 млрд дол. США (зменшення на 
34,9%). Сальдо двосторонньої торгівлі на користь 
КНР склало 1,622 млрд дол. США.

Основні позиції українського експорту в КНР у 
2014 році займали мінеральні продукти (переважно 
руди залізні, шлаки та зола, енергетичні мате-
ріали та ін.), питома вага яких становила 65,9% 
від загального обсягу експорту до КНР, а загаль-
ний обсяг склав 2 млрд 297 млн дол. США; жири 
і олії тваринного або рослинного походження – 
12,9% (450,8 млн дол. США); продукти рослин-
ного походження (переважно зернові) – 8,7% 
(302,0 млн дол. США), деревина та вироби з неї – 
7,0% (242,6 млн дол. США), механічне облад-
нання, машини, устаткування та механізми – 2,0% 
(68,5 млн дол. США), недорогоцінні метали та 
вироби з них – 1,1% (38,6 млн дол. США).

Збільшення експорту української продукції тор-
кнулося практично всіх основних груп товарів, 
за винятком мінеральних продуктів (зменшення 
на 98 млн дол. США порівняно з 2013 роком) та 
жирів і олій тваринного або рослинного походження 
(-29,2 млн дол. США) що значною мірою компен-
сується збільшенням у 2014 році зросли поставки 
продуктів рослинного походження (+264,2 млн дол. 
США), деревини та виробів з неї (+52,9 млн дол. 
США), механічного обладнання та устаткування 
(+10,7 млн дол. США) і недорогоцінних металів та 
виробів з них (+5,9 млн дол. США).
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заявляє, що у 2015 р. Китай має намір збільшити 
імпорт зерна з України [3].

Отже, зазначене говорить про можливість від-
криття ринку Китаю для підприємств аграрного сек-
тору України, що бажають реалізувати зернову про-
дукцію на зовнішніх ринках.

Відтак, чинники зовнішнього середовища під-
приємств аграрного сектору мають прямий вплив на 
можливість успішного виходу даних підприємств на 
зовнішні ринки, причому вони можуть як сприяти, 
так не сприяти цьому.

4. Метою четвертого етапу формування стратегії 
виходу підприємств аграрного сектору регіонів Укра-
їни на зовнішні ринки є оцінка внутрішньої складо-
вої середовища або можливостей самого підприємства 
ефективно вийти на зовнішній ринок. При цьому до 
уваги найперше потрібно брати такі чинники, як 
фінансове забезпечення підприємств, кадровий та 
виробничий потенціал, структура управління та ін.

Отже, на вихід підприємств аграрного сектору на 
зовнішній ринок впливає низка чинників, які часто 
знижують ефективність проведення зовнішньоеконо-
мічних операцій та можуть негативно вплинути на 

можливість конкретного підприємства здійснювати 
свою діяльність на зовнішньому ринку. Відтак, у 
першу чергу, державним органам влади та керівни-
цтву підприємств аграрного сектору необхідно роз-
робити та ефективно впровадити заходи по мінімі-
зації впливу негативних чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства на розвиток 
його зовнішньоекономічної діяльності.
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Постановка проблеми. Питання залучення інвес-
тиційного капіталу є вирішальними для розвитку 
економіки будь-якої країни. Сьогодні від їх вирі-
шення значною мірою залежать подолання кризового 
стану економіки, відновлення та зростання виробни-
чого капіталу, підвищення рівня виробництва та кон-
курентоспроможності продукції. В Україну надзви-
чайно повільно надходять прямі іноземні інвестиції, 
їхній сучасний обсяг аж ніяк не відповідає ні потре-
бам вітчизняної економіки, ні потенціалу іноземних 
інвесторів. Звичайно, економіка України може вихо-
дити із кризового стану і структурно перебудовува-

тися за рахунок власних резервів, але, за оцінкою 
деяких спеціалістів, термін такого виходу може ста-
новити близько двадцяти років. Було б нерозважливо 
не враховувати багатий світовий досвід і не викорис-
товувати прямі іноземні інвестиції для підтримки 
життєво важливих господарських структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функ-
ціонуванню ринку капіталу (іноземних інвестицій) 
приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти, як С. Буковинський, О. Кириленко, 
А. Кравченко, В. Федосов, Ц. Огонь, П. Сабчук, 
С. Гуткевич, О. Барановський, В. Волик, А. Царукян,  
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Т. Кубах, К. Пріб, Я. Янушевич, Д. Полозенко, 
С. Коваленко, В. Міщенко, А. Гайдуцький, 
С. Рум’янцев, С. Рум’янцева.

Постановка завдання. Завдання статті полягає 
в тому, щоб дослідити особливості залучення іно-
земного капіталу до України в умовах формування 
глобального економічного простору, визначити про-
блеми іноземного інвестування та можливі шляхи їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу. Сучасна ситуація в 
економіці України потребує вирішення таких карди-
нальних та взаємопов’язаних проблем, як вихід із 
кризи та перехід до ринкових форм і методів госпо-
дарювання. Успішне проведення ринкових реформ в 
Україні неможливе без ефективної структурно-інвес-
тиційної політики перебудови економіки з метою 
створення сприятливого інвестиційного клімату. 
Перспективою виходу України з кризи може бути 
створення потужної виробничої бази за участю інвес-
тованого капіталу. В її основі повинні лежати пере-
дові технології, новітня техніка, організаційно нові 
форми праці [2, с. 250].

В умовах значного дефіциту внутрішніх фінансо-
вих ресурсів в Україні актуальним стає залучення 
іноземних інвестицій. В українській економіці необ-
хідність іноземних інвестицій обумовлена низкою 
причин.

По-перше, іноземні інвестиції поповнюють обме-
жені внутрішні заощадження та сприяють фінан-
суванню на мікрорівні (підприємство), мезорівні 
(галузь) та макрорівні. Вони використовуються 
для фінансування поточного рахунку платіжного 
балансу, який є характерною рисою перехідної еко-
номіки. Це зумовлено необхідністю імпорту облад-
нання для модернізації і реструктуризації економіки, 
що у свою чергу сприятиме майбутньому економіч-
ному зростанню і розвитку.

По-друге, вони забезпечують обмін виробничим 
досвідом.

По-третє, вони полегшують доступ до зовнішніх 
ринків.

Дозволеними в Україні формами іноземного інвес-
тування є такі: часткова участь у створюваних під-
приємствах; придбання частки діючих підприємств; 
створення підприємств, що цілком належать інозем-
ним інвесторам; повне придбання діючих підпри-
ємств; придбання майна у вигляді акцій та інших 
цінних паперів; придбання самостійне чи за участі 
українських юридичних осіб прав на користування 
землею і використання природних ресурсів на тери-
торії України; здійснення інвестицій в інших фор-
мах, у тому числі без створення юридичної особи на 
підставі договорів із суб’єктами господарської діяль-
ності в Україні.

На динаміку надходження зовнішніх коштів 
одночасно впливають кілька основних факторів: 
політичні; економічні (валютний, інфляційний, вар-
тісний, кон’юнктурний); соціальний; технологічний.

Факторами, через які не відбувається іноземне 
інвестування, є: відсталість інфраструктури; нероз-
виненість сировинної бази; зовнішня заборгованість; 
невисокий рейтинг кредитоспроможності; знеціню-
вання національної валюти; низькі доходи спожива-
чів; проблеми з репатріацією прибутків; політична 
нестабільність [8, с. 65].

Важливе значення для іноземних інвесторів має 
приватизація. Вона проводиться одночасним визна-
нням необхідності подальшого регулювання еконо-
мічної активності і лібералізації діяльності приват-
ного сектора. Внесення прямих іноземних інвестицій 

шляхом покупки чи приватизації відбувається час-
тіше, ніж створення нових підприємств, і належить 
до найбільш розповсюджених і діючих форм інозем-
ного інвестування. Переважна більшість національ-
них фірм після залучення прямих іноземних інвес-
тицій стають більш конкурентоздатними; продаж 
активів іноземцям обумовлює негайне надходження 
коштів і зрештою сприяє подальшим інвестиціям, 
реінвестуванню прибутку тощо.

Ще одним джерелом інвестицій є прибуток, на 
частку якого у розвинених країнах припадає 30% 
капітальних витрат на інвестування. В Україні при-
буток не є надійним джерелом для інвестування, 
оскільки він щодо ВВП за десять останніх років 
зменшився з 60% до 4%.

Досліджуючи тенденції останніх років, можна 
стверджувати, що обсяг залучених іноземних інвес-
тицій в Україну залишається незначним. У 2012 р. 
в іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн дол. 
США прямих інвестицій, а їхній загальний обсяг на 
кінець грудня 2012 року становив 54462,4 млн дол. 
США, що на 8,2% більше обсягів інвестицій на поча-
ток року.

Протягом останніх років обсяг прямих інозем-
них інвестицій в Україну у розрахунку на душу 
населення залишається на досить низькому рівні – 
близько 1000 дол. США (рис. 1), тоді як у Чехії – 
7418 дол. США, Болгарії – 6226 дол. США, Казах-
стані – 3706 дол. США, Польщі – 3155 дол. США, 
Румунії – 2350 дол. США [4, с. 81].

 
 Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій  

в Україні, у розрахунку на одну особу 
населення, дол. США

Необхідно зазначити, що структура за формами 
залучення іноземного капіталу за період 2003–
2012 рр. значно змінилася. Так, якщо у 2003–
2004 рр. внески у вигляді рухомого і нерухомого 
майна займали 28-36%, то на сьогодні у структурі 
акціонерного капіталу нерезидентів домінують вкла-
дення в грошових внесках.

У структурі іноземних капіталовкладень голо-
вним інвестором в економіку України залишається 
Європейський Союз. Так, у 2012 році з країн ЄС 
внесено 42979,3 млн дол. США інвестицій, що ста-
новить 78,9% загального обсягу акціонерного капі-
талу; із країн СНД – 4269,0 млн дол. США (7,8%), з 
інших країн світу – 7214,1 млн дол. США (13,3%).

Основні потоки іноземних інвестицій у 
2012 році були спрямовані із таких країн: Кіпр – 
17275,1 млн дол. США, Німеччина – 6317,0 млн дол. 
США, Нідерланди – 5168,6 млн дол. США, 
Російська Федерація – 3785,8 млн дол. США, 
Австрія – 3401,4 млн дол. США, Велика Брита-
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нія – 2556,5 млн дол. США, Віргінські Острови – 
1884,9 млн дол. США, Франція – 1765,3 млн дол. 
США, Швеція – 1600,1 млн дол. США та Швейца-
рія – 1106,2 млн дол. США (рис. 2) [4, с. 85].

 
Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій  

в Україну за країнами-інвесторами, %

Варто зазначити, що проаналізована диверсифіка-
ція джерел залучення прямих іноземних інвестицій 
по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності 
економіки України від політики декількох країн – 
основних інвесторів [4, с. 86].

Аналізуючи інвестиційний капітал за видами 
діяльності, варто зазначити, що інвестиції спрямову-
ються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 
Так, на підприємствах промисловості зосереджено 
17166,7 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, 
що становить 31,5% їхнього загального обсягу, у т.ч. 
переробної – 14078,7 млн дол. США (82% іноземних 
інвестицій, вкладених у промисловість), добувної – 
1548,4 млн дол. США (9%), у виробництво та розподі-
лення електроенергії, газу та води – 1539,7 млн дол. 
США (9%). У підприємства металургійного виробни-
цтва внесено 6157,0 млн дол. США прямих інвести-
цій, у підприємства з виробництва харчових продук-
тів, напоїв і тютюнових виробів – 3039,9 млн дол. 
США, у підприємства хімічної та нафтохімічної про-
мисловості – 1325,8 млн дол. США, у підприємства 
машинобудування – 1154,7 млн дол. США, у підпри-
ємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 1053,9 млн дол. США.

Однак необхідно зазначити, що частка ПІІ у про-
мисловість у загальній структурі останніми роками 
має тенденцію до зниження. Водночас для інозем-
них інвесторів привабливішими є види діяльності з 
більш високим рівнем рентабельності [9, с. 88].

Так, за 2012 рік у фінансових установах аку-
мульовано 16105,6 млн дол. США (29,6% загаль-
ного обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що 
здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 
9058,5 млн дол. США (16,6%), у підприємствах 
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку – 6003,0 млн дол. США 
(11,0%) [7, с. 285].

З кожним роком частка України у світових обся-
гах інвестицій скорочується і в 2013 р. становила 
вже менш як 0,2%. Події 2013–2014 рр. в Україні 
суттєво погіршили національну економічну ситуацію 
та трансформували зовнішньоекономічну діяльність 
нашої держави. Збройний конфлікт на Сході Укра-
їни, звуження або закриття ринку Росії мали вкрай 
негативний вплив на платіжний баланс країни.

З початку 2014 року Україна втратила 
13592,1 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової різ-
ниці – 12246,5 млн дол.) інвестицій, тоді як при-
плив капіталу становив лише 2451,7 млн дол. США. 
Сукупний обсяг залучених з початку інвестування 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капі-
талу) в економіку України на 31 грудня 2014 р. ста-
новив 45916,0 млн дол. США та в розрахунку на 
одну особу населення складає лише 1072,0 дол.

За країнами походження найбільшими інвесто-
рами України, на яких припадає майже 83% загаль-
ного обсягу прямих інвестицій, є: Кіпр, Німеччина, 
Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика 
Британія, Віргінські острови (Брит.), Франція, 
Швейцарія та Італія. Структура прямих інвестицій 
у розрізі країн-донорів свідчить про вкрай низький 
рівень інтересу і довіри до України з боку її страте-
гічних політичних партнерів (Польщі, Німеччини та 
США). Варто також зазначити, що у 2014 році від-
булося падіння інвестицій навіть з Кіпру, через який 
український і російський бізнес реінвестують кошти 
в Україну [7, с. 286].

Висновки. Підсумовуючи усе вищесказане, можна 
стверджувати, що пріоритетними шляхами вирі-
шення проблем іноземного інвестування мають бути:

- покращення інвестиційного клімату шляхом 
удосконалення загального (податкового, земельного, 
корпоративного, митного) та спеціального законодав-
ства, що регулює відносини при здійсненні інвесту-
вання відповідно до європейських норм;

- реалізація інвестиційних проектів за принципом 
«єдиного вікна»;

- розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної 
інфраструктури, а саме: становлення індустрії пря-
мого інвестування та венчурного капіталу, створення 
умов для залучення інвестицій на ринках капіталу;

- запровадження економічного механізму страху-
вання ризиків іноземного інвестування;

- створення сучасної системи державних гаран-
тій захисту іноземних інвестицій та врегулювання 
комерційних спорів між суб’єктами інвестиційного 
процесу;

- посилення відповідальності за порушення 
порядку видачі документів дозвільного характеру;

- врегулювання питання відшкодування з Дер-
жавного бюджету сум податку на додану вартість;

- посилення відповідальності за підробку про-
дукції, а також за порушення прав інтелектуаль-
ної власності іноземних суб’єктів господарювання, в 
тому числі за незаконне використання комерційних 
найменувань, брендів;

- прискорення здійснення митного оформлення 
товарів та інших предметів, що переміщуються через 
митний кордон України;

- створення та впровадження освітніх програм, 
що сприятимуть розвитку винахідницької діяльності 
та формуванню поваги до права інтелектуальної 
власності;

- забезпечення рівних умов для участі інозем-
них інвесторів у конкурсах з одержання ліцензій на 
використання природних ресурсів;

- спрощення контролю за зовнішньоекономічною 
діяльністю, передбачивши, зокрема, продовження 
строків повернення валютної виручки, пом’якшення 
спеціальних санкцій;

- застосування окремих видів особливих режимів 
економічної діяльності, зокрема створення індустрі-
альних та технологічних парків;

- розповсюдження найбільш привабливих та пер-
спективних пропозицій серед потенційних інвесторів;
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- активізація роботи органів виконавчої влади у 
підборі та підготовці вільних земельних ділянок не 
сільськогосподарського призначення для передачі 
інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію 
інвестиційних проектів;

- інформаційно-аналітичне забезпечення суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності;

- підвищення рівня організації презентаційної 
діяльності.
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Розглянуто теоретичні передумови забезпечення ефективного управління фінансовими потоками в логістичних системах. 
Проаналізовано основні принципи, методи і концепції корпоративних систем ефективного управління фінансовими потоками в 
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових умо-
вах важливого значення набувають питання з управ-
ління фінансовими потоками з метою мінімізації 
витрат і збільшення вартості бізнесу, якого можна 
досягти лише за оптимізації фінансового обслугову-
вання, яке виникає на усіх етапах руху матеріаль-
них (товарних) потоків.

Забезпечення ефективного руху матеріального 
потоку є передумовою якісного управління фінан-
совими потоками, які виникають на етапах ведення 
господарської діяльності промислових підприємств 
з повним логістичним циклом. Однією із значущих 
складових комплексної системи управління фінансо-
вими потоками на підприємстві є управління логіс-
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тичними фінансовими потоками, діяльність яких 
насамперед обумовлена операціями закупівлі чи про-
дажу товарів у рамках логістичної системи підпри-
ємства та поза нею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження та вивчення літературних джерел з пробле-
матики обрання принципів до управління фінансо-
вими потоками в логістичних системах промислових 
підприємств проблематики показали, що на сьогодні 
питання оптимізації фінансових потоків підпри-
ємства є актуальним та значущим. Серед зарубіж-
них та вітчизняних науковців, які вивчають фінан-
сові потоки в логістичних системах, є такі знані 
вчені, як Г. Азаренкова, А. Бабенко, Д. Бауерсокс, 
І. Бланк, Т. Дудар, Д. Клосс, М. Лепи, Н. Румянцев 
та інших. Однак, незважаючи на велику різноманіт-
ність існуючих праць з окресленої проблематики, 
усе більшої необхідності потребує ґрунтовніше 
вивчення властивих особливостей принципів, мето-
дів та систем планування управління фінансовими 
потоками в логістичних системах як ефективного 
забезпечуючого елементу на всіх етапах логістич-
ного ланцюга.

Метою статті є визначення передумов ефектив-
ного управління фінансовими потоками в логістич-
них системах промислових підприємств на основі 
визначених принципів та методів, проголошених 
у сучасних ефективних корпоративних системах 
управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виник-
нення фінансового потоку обумовлено такими проце-
сами: закупівлею сировини, збутом напівфабрикатів 
та готової продукції, складування або транспор-
тування товарів. Ключовим аспектом управління 
фінансовими потоками є оптимізація руху фінансо-
вих потоків у логістичній системі, що передбачає 
управління матеріальним рухом сировини, матеріа-
лів, напівфабрикатів та готової продукції.

Новітні логістичні підходи до ефективного управ-
ління фінансовими потоками потребують глибинного 
вивчення принципів управління діяльністю промис-
лових підприємств, метою яких є оптимізація руху 
фінансових потоків. У логістиці оптимізація руху 
фінансових потоків досягається за умов достатнього 
обсягу забезпечення матеріального потоку фінансо-
вими ресурсами на усіх стадіях логістичного лан-
цюга.

Відповідно до стадій логістичного ланцюга виді-
ляють такі загальні принципи управління фінансо-
вими потоками в логістичних системах, як:

- системність (з урахуванням зовнішнього і вну-
трішнього середовища функціонування логістичної 
системи);

- інтегрованість (здійснюється у комплексі з 
іншими логістичними потоками у логістичному лан-
цюгу);

- комплексність (забезпечує розробку і при-
йняття рішень щодо вхідних і вихідних потоків);

- синергічність (забезпечує узгодженість усіх 
операцій і процесів);

-  гнучкість (передбачає постійний моніторинг 
та коригування цільових установок у процесі досяг-
нення результатів);

- адаптивність (створює умови для управління 
фінансовими потоками в межах гнучкої логістич-
ної системи, яка легко пристосовується до коливань 
змін);

- динамічність (забезпечує достатність швидко-
сті руху фінансових потоків між всіма підсистемами 
логістичної системи);

- конструктивність (полягає у безперервному 
відслідковуванні руху фінансового потоку і опера-
тивному коригуванні його руху по логістичній сис-
темі);

- багатофункціональність (здатність системи реа-
лізовувати комплекс загальних управлінських функ-
цій).

Таким чином, доцільно проголосити основними 
принципами управління логістичними фінансовими 
потоками саме комплексність і синергічність, адже 
тільки за умов дотримання цих принципів забезпе-
чується узгодженість розробки і прийняття рішень 
щодо всіх операцій і процесів стосовно вхідних і 
вихідних фінансових потоків (своєчасним надхо-
дженням на підприємство коштів в обсязі, необхід-
ному для фінансування подальшої його діяльності і 
забезпеченням ефективних витрат коштами, що при-
носить прибуток) [1], які мають впливати на загальну 
результативність логістичної системи підприємства.

У сучасних умовах ведення бізнесу досягти раці-
онального управління фінансовими потоками можна 
досягти за допомогою використання методів управ-
ління фінансової логістики підприємства (таблиця 1).

Перелічені методи управління фінансовими 
потоками, у свою чергу, знаходять відображення у 
сучасних корпоративних стратегіях планування, 
таких як: MRP (Manufacturing Resource Planning), 
TMS (Transport Management System), SRM (Supplier 
Relationship Management), SCM (Supply Chain 
Management) та ERP (Enterprise Resource Planning). 

Таблиця 1
Методи управління фінансової логістики підприємства за функціональною складовою [1; 2; 3]

Методи Функціональна складова

Метод планування
Передбачає визначення цілей, формування стратегічних і тактичних завдань управління 
фінансовими потоками логістичної системи, розробку перспективних та оперативних планів, 
встановлення завдань структурним підрозділам і виконавцям.

Метод організації 
фінансово-логістичних 
процесів підприємств

Охоплює логістичні структури фінансового обслуговування матеріально-технічного забезпе-
чення, виробництва, збуту та сервісного обслуговування готової продукції. При цьому органі-
зація управління логістикою руху фінансових потоків може будуватися як на базі самостій-
них функціонально-виробничих підрозділів логістичної системи, так і шляхом логістизаціїї 
традиційних функцій управління підприємством.

Метод логістичної 
мотивації

Ґрунтується на оптимальному розподілі ефекту в процесі руху матеріальних і фінансових 
потоків підприємства між усіма учасниками відповідної системи управління. Для членів 
колективу методи логістичної мотивації можуть бути представлені у вигляді заходів матері-
ального та нематеріального стимулювання.

Метод логістичного 
контролю 

Його метою є кількісна та якісна оцінка досягнення поставлених цілей логістичної системи. 
Основними заходами контролю є облік, оцінка та аналіз відхилень фактичних результатів від 
запланованих і виявлення причин цих відхилень.

Метод логістичної 
координації

Призначенням методу є досягнення узгодженості дій усіх учасників логістичного процесу 
управління підприємством, що дасть змогу встановити взаємозв’язок між усіма елементами 
логістичної системи.
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Така інтеграція інформаційних систем проголошена 
необхідністю інформаційно-аналітичного забезпе-
чення логістичного сервісу і створення єдиного інфор-
маційного простору контрагентів ланцюгів поставок, 
що дозволяє забезпечити швидкість, повноту і точ-
ність отримання даних для реалізації логістичних 
бізнес-процесів.

Найбільш сучасними інформаційними системами, 
які застосовуються у системі ефективного управлінні 
ланцюгами поставок на промислових підприємствах, є:

1. MRP (Manufacturing Resource Planning) – сис-
тема планування виробничих ресурсів, побудована 
за принципами детальної організації виробництва 
підприємства, забезпечує облік замовлень, розраху-
нок завантаження виробничих потужностей, потреби 
у всіх ресурсах виробництва (матеріали, сировина, 
комплектуючі, обладнання, персонал), виробничих 
витрат, моделювання ходу виробництва, облік на його 
етапах, планування випуску готових виробів, опера-
тивне коригування плану і виробничих завдань [4].

2. SCM (Supply Chain Management) – система 
управління ланцюгами постачання, як наукова дис-
ципліна забезпечує вивчення ресурсів промислових, 
логістичних і торговельних підприємств, а також 
вироблення рішень, що ухвалюють люди стосовно 
процесів міжорганізаційної взаємодії для перетво-
рення, трансформації та використання цих ресур-
сів на всій довжині ланцюга створення вартості: від 
джерел вихідної сировини до кінцевого споживача. З 
практичної точки зору, таким чином втілюється сис-
темний підхід до інтегрованого планування та управ-
ління усім потоком інформації, матеріалів і послуг 
від кінцевого споживача через підприємства і склади 
до постачальників сировини [4].

3. ERP (Enterprise Resource Planning) – система 
планування ресурсів підприємства, завданням якої є 
забезпечення організаційної стратегії інтеграції вироб-
ництва й операцій, управління трудовими ресурсами, 
фінансового менеджменту та управління активами, орі-
єнтована на безперервне балансування й оптимізацію 
ресурсів підприємства через спеціалізований інтегрова-
ний пакет прикладного програмного забезпечення.

Цілями впровадження таких корпоративних сис-
тем можна вважати оптимізацію усіх бізнес-процесів 
підприємств, що у свою чергу буде сприяти поліп-
шенню фінансових показників через мінімізацію 
всіх видів витрат та ефективної інтеграції обробки 
бази даних за допомогою функцій прогнозування та 
оперативного планування.

Так, за даними аналітичної компанії «Gartner 
Group», найбільш розвиненою за функціональ-
ною складовою є система планування ресурсів ERP 
(Enterprise Resource Planning), що знаходить відо-
браження у таблиці 2.

Таблиця 2
Оцінка функціональної повноти ERP [5]

Блок системи Відсоток 
розвинутості

Фінанси 90%

Управління персоналом 80%

Управління виробництвом 75%

Планування ланцюгів поставок 70%

Управління постачальниками 60%

Виконання поставок 40%

Впровадження ERP-системи як концепції узго-
дженого рішення завдань обліку, контролю, пла-
нування й управління виробничими і фінансовими 

ресурсами підприємства передбачає раціональне 
управління фінансовими потоками в логістичних 
системах. Автоматизація поточних та планових біз-
нес-процесів є неупередженою необхідністю за умов 
функціонування компаній, цілями яких є розвиток і 
збереження конкурентних переваг.

Успішне впровадження системи управління вирі-
шує такі важливі завдання:

- створює нові бізнес-можливості;
- істотно підвищує точність планування;
- поліпшує процеси постачань продукції;
- підвищує здатність планувати безперервне 

виробництво;
- дає змогу збільшення завантаження ресурсів;
- дозволяє більш ефективно використовувати 

основні фонди.
Також необхідність всеосяжного застосування 

ERP-системи в територіально-розподілених органі-
заціях вимагає підтримки у системі безлічі валют і 
мов. Більш того, необхідність підтримувати декілька 
організаційних одиниць (декілька юридичних осіб, 
кілька підприємств), облікових політик, різних схем 
оподаткування в єдиному екземплярі системи вияв-
ляється необхідною умовою для застосування в хол-
дингах та транснаціональних корпораціях.

Застосовність в різних галузях накладає на ERP-
системи, з одного боку, вимоги до універсальності, 
з іншого боку – підтримку розширюваності галу-
зевою специфікою. Основні великі системи вклю-
чають готові спеціалізовані модулі та розширення 
для різних галузей (відомі спеціалізовані рішення в 
рамках ERP-систем для машинобудівних і обробних 
виробництв, підприємств добувної промисловості, 
роздрібної торгівлі, дистрибуції, банків, фінансо-
вих організацій і страхових компаній, підприємств 
електрозв’язку, енергетики, організацій сектору дер-
жавного управління та інших галузей) [6] з повним 
циклом організації логістики.

Безперечно, головним модулем ERP-системи є 
фінансова складова, де головними компонентами є 
безліч функціональних блоків, які відповідають за 
оптимізацію фінансових потоків в логістичних сис-
темах, серед яких:

1. Обліково-управлінські, контролінгові: облік 
витрат і доходів по місцях виникнення, по продук-
там, за проектами, калькуляція собівартості.

2. Казначейські: управління ліквідністю, управ-
ління рухом грошових коштів (включаючи банків-
ські рахунки і касу), взаємодія з банками, управ-
ління боргом і запозиченнями.

3. Фінансово-управлінські: управління осно-
вними засобами, інвестиційний менеджмент, фінан-
совий контроль і управління ризиками, фінансове 
планування та управління ключовими показниками 
ефективності [7].

Нині в Україні основні користувачі ERP-систем 
знаходяться в галузях енергетики, машинобуду-
вання, нафтогазової промисловості та товарів народ-
ного споживання і їх кількість поступово зростає. 
Одними із найперших і найуспішніших на ринку 
ERP-систем є такі гіганти, як «Метінвест», ДТЕК, 
«Нафтогаз України», «УкрАВТО», AES «Укргідрое-
нерго» та ін. Компанії з іноземним капіталом зде-
більшого воліють «тиражування» – трансляції своїх 
бізнес-процесів з головного офісу компанії на пред-
ставництво або дочірню компанію. На частку укра-
їнських інтеграторів у таких проектах переважно 
припадає локалізація – адаптація ERP-системи під 
вимоги українського бухгалтерського та податкового 
законодавства.
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Висновки. В сучасних умовах ринкового серед-

овища досягти ефективного управління фінан-
совими потоками в логістичних системах можна 
лише завдяки науково-технічному прогресу та появі 
сучасних комунікаційних технологій, у тому числі 
у вигляді інформаційних корпоративних систем. 
Новітні логістичні підходи мають бути спрямовані на 
вивчення, пристосування та подальше користування, 
сучасних корпоративних стратегіях планування, 
таких як MRP (Manufacturing Resource Planning), 
TMS (Transport Management System), SRM (Supplier 
Relationship Management), SCM (Supply Chain 
Management) та ERP (Enterprise Resource Planning).

Таким чином, інтеграція інформаційних систем у 
підприємства, діяльність яких, насамперед, обумов-
лена операціями закупівлі чи продажу товарів у рам-
ках логістичної системи підприємства та поза нею, 
проголошена необхідністю інформаційно-аналітич-
ного забезпечення логістичного сервісу і створення 
єдиного інформаційного простору контрагентів лан-

цюгів поставок, що дозволяє забезпечити швидкість, 
повноту і точність отримання даних для реалізації 
логістичних бізнес-процесів.
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Постановка проблеми. Водогосподарський комп-
лекс охоплює всю територію нашої держави, жодна 
сфера діяльності і життя населення неможлива без 
використання води. Саме тому, розвиток водогоспо-
дарського комплексу повинен задовольняти певні 
соціально-економічні та екологічні вимоги. 

Соціально-економічний аспект цих вимог перед-
бачає реалізацію заходів, спрямованих на імпле-
ментацію законодавчо закріплених соціальних 
гарантій щодо забезпечення доступності до якіс-
ної питної води, що в свою чергу сприятиме ста-
більному розвитку регіонів України. Відповідно 
до Конституції України (ст. 49) [4] держава забез-
печує санітарно-епідеміологічне благополуччя 
населення, і в тому числі в частині забезпечення 
доступу населення до питної води для задоволення 
своїх потреб. 

Екологічні вимоги – ґрунтуються на реалізації у 
водогосподарському комплексі країни принципів та 
ідей сталого водокористування з метою збереження 
для нащадків природного біорізноманіття та водних 
екосистем. Відповідно до діючої Конституції України 
(ст. 16) підтримання екологічної рівноваги є обов’язком 
держави, поряд із цим громадяни зобов’язані не запо-
діювати шкоду природі (ст. 66). Урядом України офі-
ційно затверджено європейський вектор розвитку дер-
жави, відтак Директиви Європейського Союзу, що 
мають високі екологічні стандарти щодо охорони вод-
них ресурсів, зокрема Директива Ради 91/271/ЄЕС від 
21 травня 1991 року про очищення міських стічних 
вод, набувають статусу дорожніх карт розвитку водо-
господарського комплексу країни. 

Відтак, модернізація водогосподарського комп-
лексу є актуальною проблемою, що потребує негай-

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
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ного вирішення з метою гарантованого державою 
соціального забезпечення населення та збереження 
генофонду українського народу нації в умовах пору-
шення територіальної цілісності, при мінімальному 
втручанні до природних водних екосистем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні 
проблеми та перспективи модернізації водогосподар-
ського комплексу, можливі варіанти трансформації 
системи управління водним господарством, вдоско-
налення системи фіскального регулювання водоко-
ристування достатньо опрацювали вітчизняні вчені-
економісти, зокрема: С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, 
В.А. Голян, О.О. Веклич та ін. [1-3; 6]. Однак чимало 
проблем, які стосуються фінансового забезпечення 
процесу оновлення основних фондів водогосподар-
ського комплексу, залишаються недостатньо вивче-
ними і потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є розробка 
цільових орієнтирів та напрямів фінансово-економіч-
ного забезпечення модернізації регіональних водо-
господарських систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання національної та регіональної водної політики 
щодо фінансового забезпечення модернізації водогос-
подарського комплексу має базуватися на результа-
тах оцінки ефективності водокористування. Для про-
ведення просторового порівняння основних тенденцій 
зміни ефективності водокористування в розрізі регі-
онів України з врахуванням їх територіального роз-

міщення, використано відповідну методику індексної 
оцінки, яку наведено у [1, с. 225] та прикладну про-
граму обробки та представлення територіальних даних 
у вигляді картограм та картодіаграм – MapInfo 12.

Результати проведеного оцінювання ефективності 
водокористування регіонів мають стати основою 
для визначення пріоритетних напрямів інституціо-
нальних змін на довгострокову перспективу, вибору 
стратегії інституціональної перебудови водогосподар-
ського комплексу і конкретизації її основних поло-
жень за обсягами, ресурсним забезпеченням, стро-
ками та виконавцями.

Порівняльну оцінку економічної ефективності 
водокористування у регіонах України пропонується 
провести за допомогою аналізу групи відповідних 
показників, які відображатимуть різні напрями 
залучення у господарський оборот та використання 
водних ресурсів. При цьому в залежності від обра-
ного критерію показники будуть поділятися на сти-
мулятори та де стимулятори. Таким чином, оцінка 
ефективності водокористування за економічним кри-
терієм передбачає регіональну оцінку водокористу-
вання за такими показниками, як: 

• коефіцієнт використання свіжої води – від-
носиться до стимуляторів. Характеризує ступінь її 
використання свіжої води з водних об’єктів; 

• коефіцієнт транспортних втрат – відноситься 
до дестимуляторів. Виражає частку втрат у загаль-
ному об’ємі водозабору і надходження води; 

Таблиця 
Інтегральний територіальний індекс ефективності за економічним критерієм

Регіони 2011 2012 2013 Інтегральний територіальний індекс еф-ті

АР Крим 0,426 0,426 0,417 0,423

Вінницька 2,291 2,844 2,959 2,686

Волинська 2,514 2,348 2,170 2,341

Дніпропетровська 0,875 0,883 0,929 0,896

Донецька 0,745 0,694 0,694 0,711

Житомирська 2,741 2,594 2,621 2,651

Закарпатська 1,060 1,184 1,244 1,161

Запорізька 1,545 1,686 1,799 1,675

Івано-Франківська 1,623 2,879 2,921 2,417

Київська 9,389 10,585 10,252 10,064

Кіровоградська 1,242 1,084 1,618 1,304

Луганська 0,546 0,500 0,446 0,497

Львівська 0,724 0,671 0,669 0,688

Миколаївська 0,614 0,659 0,708 0,660

Одеська 0,605 0,621 0,675 0,633

Полтавська 2,672 2,658 2,593 2,641

Рівненська 1,906 2,444 2,517 2,277

Сумська 1,227 0,948 0,913 1,024

Тернопільська 1,861 1,996 2,025 1,960

Харківська 1,425 1,435 1,565 1,474

Херсонська 1,008 1,729 1,761 1,473

Хмельницька 2,291 0,735 1,820 1,525

Черкаська 2,736 3,049 2,299 2,682

Чернівецька 1,208 1,764 1,759 1,563

Чернігівська 1,465 1,862 1,769 1,693

Стандартне відхилення індексів від середнього (σ) = 1,824

Рівень ефективності:

1 інтервал: 0 І < 0,824 порівняно низький

2 інтервал: 0,824 ≤ І < 1 нижчий середнього 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,824 вищий середнього 

4 інтервал: 1,824  < І ≤ ∞ порівняно високий
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• коефіцієнт скидання забруднених стічних вод – 
відноситься до дестимуляторів, і визначає частку 
неочищених та недостатньо очищених стічних вод 
у загальному об’ємі стічних вод, що скидаються у 
водні об’єкти. 

Відповідно до обраної методики та за даними [5] 
нами розрахований узагальнюючий індекс ефектив-
ності водокористування в регіонах України – ІТІЕ 
(інтегральний груповий територіальний індекс) 
(табл.), на основі якого можемо провести групування 
регіонів. 

Так, нами виділено чотири групи регіонів І – регі-
они із порівняно низьким рівнем ефективності (ІТІЕ 
≤ 0,824); ІІ – рівень ефективності нижчий середнього 
рівня (1 ≥ ІТІЕ ≥ 0,824); ІІІ – вище середнього рівня 
(1,824 ≥ ІТІЕ ≥ 1); ІV – порівняно високий рівень 
ефективності (ІТІЕ ≥ 1,824). 

Ми вважаємо, що для регіонів із низьким рів-
нем ефективності водокористування, що характери-
зується високими виробничими та трансакційними 
витратами буде складно забезпечити успішне функ-
ціонування моделі «зеленої» економіки, яка поши-

 

Рис. 1. Інтегральний територіальний індекс ефективності водокористування за економічним критерієм

Рис. 2. Чотирьохступенева модель збільшення економічної ефективності  
водокористування в регіонах України
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рена у європейському співтоваристві без зміни під-
ходів до водокористування кожною особистістю 
зокрема та господарюючими суб’єктами взагалі. На 
нашу думку, низькі значення інтегральних групо-
вих територіальних індексів для регіонів 1 і 2 групи 
свідчать про недостатньо ефективний рівень водоко-
ристування, тож для цих областей нами запропоно-
вано попередньо провести необхідні зміни у вказаних 
напрямах (рис. 1), а тільки потім виходити на фон-
дові ринки. 

Відповідно до розподілу регіонів за групами щодо 
показника економічної ефективності водокорис-
тування нами запропоновані пріоритетні напрями 
фінансово-економічного забезпечення модернізації 
регіонів за інтегральним територіальним індексом 
ефективності (рис. 2).

Відтак пропонуємо чотирьох ступеневу модель 
збільшення економічної ефективності водокористу-
вання, що забезпечить покроковий перехід суб’єктів 
господарюючої діяльності до екологізованої моделі 
ведення соціально відповідального бізнесу на терито-
рії України або іншими словами – адаптацію моделі 
«зеленої» економіки для підприємств нашої дер-
жави.

Перевага даної моделі перед існуючими поля-
гає у врахуванні військово-економічної ситуації, 
яка склалась на території Луганської, Донецької 
областей та ТОТ АР Крим, і визначає пріоритет-
ним напрямом розвитку вказаних територій і при-
леглих до них – припинення бойових дій, що сут-
тєво підвищить ефективність водокористування і 
дозволить спрямувати кошти, які використовують 
для відновлення водопостачання після хаотичних 
обстрілів інфраструктури регіонів на оновлення 
основних фондів ВГК України в Донецькій та 
Луганській області.

Слід також відмітити, що ранжування регіонів 
слід проводити кожного року із тим, щоб оперативно 
реагувати на зміни економічної ефективності водо-
користування. Саме така періодичність оцінки, на 
нашу думку є доцільною враховуючі ІІІ і ІV рівень 
технологічного укладу на більшості підприємствах 
України, і VІ рівень технологічного укладу підпри-
ємств ЕС. Також дана модель має обмеження сто-
совно прийняття рішення управляючого органу дер-
жавної влади по виходу на фондовий ринок окремого 
підприємства області, через те, що рівень розви-
тку технології господарюючого суб’єкта може бути 
вищий ніж в середньому по області. 

Запропоновані напрями фінансово-економічного 
забезпечення модернізації водогосподарської інфра-
структури передбачають реалізацію широкої гамми 
заходів. Серед таких заходів найбільш критичним та 
актуальним є припинення бойових дій. Безперервні 
хаотичні та точкові обстріли Авдієвського коксохі-
мічного заводу, ТЕЦ у місті Щастя та Вуглегірськ, 
насосних станцій у м. Горлівка та багатьох інших 
стратегічних об’єктів не дають можливості плану-
вати та координувати витрати на ремонт, люди зму-
шені ризикуючи своїм життям лагодити інфраструк-
туру водогосподарського комплексу

Реалізація політики беззбитковості. За даними 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства у 2013 році 
діяльність підприємств ВГК (водогосподарського 
комплексу) України у всіх регіонах країни була 
збитковою: від надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення отримано збитків 
у сумі 1141,7 млн. грн., що на 33,2% більше ніж 
у 2012 році. Фінансово-господарській стан підпри-

ємств ВГК залишається незадовільним в першу чергу 
через невідповідність тарифів на послуги економічно 
обґрунтованим витратам. Механізм перехресного 
субсидіювання під час формування та встановлення 
тарифів для населення та комерційних споживачів, 
складність і тривалість процедури затвердження 
тарифів зазвичай приводить до збитковості підпри-
ємств. 

Слід зазначити, що затвердження тарифів на 
послуги водопостачання та водовідведення для 
комерційних споживачів здійснювалось на такому 
рівні, що дозволяло відшкодовувати фактичну собі-
вартість більше, ніж на 100%. Для реалізації полі-
тики беззбитковості необхідна зміна схеми ціно-
утворення. На підприємствах ВГК України під час 
формування тарифів за послуги традиційно викорис-
товується метод тарифоутворення «витрати плюс». 
Такий метод змушує підприємства необґрунтовано 
завищувати витрати, а відповідно і тарифи. Існуюча 
система ціноутворення у водопровідно-каналізацій-
ному господарстві є недосконалою. З однієї сторони 
тарифи незрозумілі й неприйнятні для споживачів, а 
з іншої – не є достатніми для відшкодування підпри-
ємствами витрат, понесених під час надання послуг. 
Намагання запровадити включення інвестиційної 
складової підчас формування тарифів залишилось 
формальністю. 

Одним із головних питань зниження виробничих 
витрат є зниження транспортних втрат води у водо-
господарських мережах, які виникають через аварій-
ний стан, застарілу структуру, ветхість систем ВГК. 
Слід зазначити, що менеджмент будь-якого підпри-
ємства сам зацікавлений у виявленні, аналізі та усу-
ненні таких втрат, проте недостатність фінансового 
ресурсу для оновлення основних фондів гальмує 
даний процес для господарюючих суб’єктів держав-
ної та комунальної власності. 

Поряд із стратегією демонополізації, що запро-
ваджена у сфері надання комунальних послуг, слід 
пам’ятати [6], що об’єднання підприємств знижує 
трансакційні витрати, відтак розділення підпри-
ємств несе в собі додаткові непродуктивні витрати, 
які лягають на плечі населення. Тим не менш, задля 
народження в традиційно монопольній галузі кон-
курентного середовища держава змушена розділити 
підприємства сфери послуг водозабезпечення з метою 
забезпечення ефективного управління та функціону-
вання. Оптимальний рівень трансакційних витрат є 
метою розвитку будь-якого суб’єкта підприємниць-
кої діяльності. Надалі процес об’єднання постачаль-
ників комунальних послуг лише питання часу, а як 
і в якій формі це завдання подальших наших дослі-
джень. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Незважаючи на унікальність та важливість водного 
фактору соціально-економічного піднесення, водна 
політика модернізації водогосподарського комплексу 
ще не отримала належного наукового обґрунтування, 
тому і є недостатньо впорядкованою як з методоло-
гічної, так і з практичної точок зору. Низький рівень 
забезпеченості нашої країни водними ресурсами 
вимагає структуризації методів, важелів та інстру-
ментів інвестиційного забезпечення модернізації 
водогосподарського комплексу з метою капіталіза-
ції та комерціалізації водогосподарської діяльності. 
Крім того, надзвичайно гостро стоїть питання пошуку 
джерел фінансового забезпечення модернізації водо-
господарського комплексу України, тому подальші 
дослідження будуть спрямовані на розв’язання цієї 
проблеми. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ  
У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто основні теоретичні підходи до формування системи національної економіки, виявлено особливості кож-
ного підходу, їхні переваги та недоліки. Наведено внесок науковців у формування теорій національної економіки. Визначено роль 
регіональних територіальних підсистем, які входять до складу національної економіки та визначають ефективність її функціо-
нування. Доведено, що розвиток регіональних територіальних підсистем підпорядкований загальним закономірностям розвитку 
національної економічної системи.

Ключові слова: формаційний підхід, цивілізаційний підхід, світ-система, центр, периферія, регіональна територіальна система.

Мощицка Т.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к формированию системы национальной экономики, выявлены 
особенности каждого подхода, их преимущества и недостатки. Приведен вклад ученых в формирование теорий национальной 
экономики. Определена роль региональных территориальных подсистем, входящих в состав национальной экономики и опред-
еляющих эффективность ее функционирования. Доказано, что развитие региональных территориальных подсистем подчинено 
общим закономерностям развития национальной экономической системы.

Ключевые слова: формационный подход, цивилизационный подход, мир-система, центр, периферия, региональная тер-
риториальная система.

Moschitskaya T.A. DEFINING THE ROLE OF THE REGIONAL TERRITORIAL SUBSYSTEMS IN THE NATIONAL ECONOMY
In the article the main theoretical approaches to the formation of the national economy, the peculiarities of each approach, their 

advantages and disadvantages. An scientists contribute to the formation of the theories of the national economy. The role of regional 
territorial subsystems that are part of the national economy and determine the effectiveness of its functioning. Proved that the development 
of regional territorial subsystems subordinated to the general laws of development of the national economic system.

Keywords: formation approach, civilizational approach light system, center, peripherals, regional territorial system.

Постановка проблеми та її зв’язок із науковими 
чи практичними завданнями. Національна економіка 
формується як єдиний господарський механізм із 
взаємопов’язаними внутрішніми процесами, як єдина 
економічна система країни. Оформлення національної 
економіки в єдину систему являє собою тривалий про-
цес, який залежить від багатьох обставин. Провідним 
фактором, який спрямовував цей процес, є розвиток 
виробництва, налагодження розподілення праці та 
взаємин між виробниками і споживачами, які в кож-
ній окремій країні спираються на власні особливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана 
проблематика висвітлена у роботах таких учених, 
як Г.Л. Вербицька, М.С. Дністрянський, Л.В. Рібун, 
Я.В. Шевчук та ін., проте багато питань, пов’язаних 

з визначенням сутності регіональних територіальних 
підсистем та їхнім впливом на функціонування наці-
ональної економіки, потребують подальшого погли-
блення.

Виділення невирішених частин загальної про-
блеми. Особливостями української економічної 
системи є сформовані протягом тривалого періоду 
диспропорції в структурі виробництва; інституціо-
нальній сфері, які поглиблюються за рахунок про-
цесу зростання регіональної диференціації в країні. 
Тому особливої актуальності в сучасних умовах набу-
ває вдосконалення теоретичного розуміння сутності 
та специфічних рис регіональних територіальних 
підсистем, а також їхніх ролі та місця в системі наці-
ональної економіки.
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Формування цілей статті. Метою статті є обґрун-

тування теоретичного підходу до визначення ролі та 
місця регіональних територіальних підсистем в сис-
темі національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Національна еко-
номіка має складну структуру, яка містить у собі 
багато підсистем. Її основою є соціально-економічна 
система, яка складається з відповідних суспільних 
інститутів: політичних, економічних, соціальних, 
культурних, релігійних тощо. Система національної 
економіки є тим складнішою та тим більше схильною 
до стохастичних процесів, чим більш диференційова-
ними виявляються її підсистеми. Так, для України 
характерні високі рівні диференціації між соціально-
економічним розвитком окремих регіонів, міськими 
та сільськими територіями, багатими та бідними 
верствами населення. Загалом, можна стверджувати, 
що на даному етапі розвитку наукового пізнання 
закономірним є певне методологічне зрушення. Як 
зазначає А. Фурсов у передмові до роботи І. Валлер-
стайна «Історичний капіталізм» [1], таке зрушення 
є потрійним:

- від попередніх об’єктів дослідження та супут-
ніх їм дисциплін до принципово нових;

- від рівноважних ситуацій до нерівноважних;
- від системи до суб’єкта.
Дослідження системи національної економіки 

спирається на такі теоретичні підходи, як формацій-
ний (К. Маркс), цивілізаційний (А. Тойнбі, К. Куі-
глі) та світ-системний аналіз (І. Валлерстайн).

З точки зору формаційного підходу, особливості 
розвитку системи національної економіки пов’язані 
з розвитком виробничих сил. Історія розвитку наці-
ональної економіки та людства загалом відбувається 
у вигляді безперервного руху від нижчих форм (фор-
мацій) до вищих – складніших, розвинених, більш 
досконалих. При цьому цей процес є об’єктивним, 
незалежним від людської свідомості.

Критика формаційного підходу в цілому зво-
диться до таких аргументів [1]:

- теорія базується на специфічних обставинах 
історії країн Західної Європи та без достатнього 
обґрунтування перенесена на цілий світ; при цьому 
реальні тенденції та форми розвитку в інших части-
нах світу, зокрема на сході, не вкладаються в схему 
п’яти формацій; 

- теорія базується тільки на соціально-еконо-
мічному аспекті життя, проте 
переконливо не продемонстро-
вана залежність духовного 
життя і культури від матері-
ального життя суспільства;

- постулат щодо визнання 
одноукладності суспільства є 
спірним, оскільки історія свід-
чить на користь багатоуклад-
ності майже будь-якого сус-
пільства, причому жодному з 
укладів приписувати провідну 
роль немає жодних підстав;

- формаційна історія 
надає історії прямолінійного 
характеру, тобто задає сувору 
традиційну послідовність 
зміни стадій розвитку;

- дослідження соціальної 
структури суспільства є вкрай 
обмеженими, усі соціальні 
верстви, які знаходяться за 
межами класів-антогоністів, 

по суті, розглядаються як маргінальні елементи, уся 
багатопланова соціальна структура так чи інакше 
підпорядковується класам-антогоністам;

- формаційний аналіз відводить державі головну 
роль у вираженні політичного домінування експлуа-
таторського класу, що зовсім не вичерпує її суті.

Якщо в марксистській концепції основною домі-
нантою, від якої залежить напрям розвитку суспіль-
ства та його стадії, є спосіб виробництва, то в теорії 
постіндустріального суспільства такою домінантою 
виступає технічний фактор. Залежно від розвитку 
техніки виокремлюють три типи національних еконо-
мік: традиційна, індустріальна та постіндустріальна.

У рамках цивілізаційного підходу, який вважа-
ється плюралістичним, досліджуються типи націо-
нальних економік, які базуються на соціокультурних 
відмінностях. Проте сам цивілізаційний підхід не є 
однорідним за своєю суттю. Єдиної цивілізаційної 
теорії не вироблено. Навіть базовий термін «цивіліза-
ція» має низку різних тлумачень: синонім культури; 
рівень чи ступінь розвитку суспільства; ступінь роз-
витку суспільства, що слідує за варварством.

В історичній та філософській літературі термін 
«цивілізація» застосовується у таких тлумаченнях:

1.  Синонім культури, наприклад у працях 
А. Тойнбі та інших представників англо-саксоньскої 
філософської школи.

2.  Синонім певної стадії розвитку локальних 
національних культур, зокрема їхніх деградації та 
занепаду (О. Шпенглер).

3.  Прогресивна ступінь розвитку людства 
(Л. Моргай, Ф. Енгельс, А. Тоффлер).

4.  Синонім рівня розвитку певної територіальної 
системи.

Прибічники цивілізаційного підходу намагалися 
запропонувати типологію суспільних систем, яка б 
виходила з певних відмінних рис, у тому числі й  
техніко-технологічних характеристик даної цивіліза-
ції. У цьому полягає схожість формаційного та циві-
лізаційного підходів до вивчення історії людства, у 
тому числі й закономірностей розвитку національ-
них економічних систем. Також цивілізаційний під-
хід певною мірою поглибив надбання формаційного 
підходу за рахунок окреслення таких специфічних 
сфер людської діяльності, як індивідуальна та сус-
пільна культура, та визначення їхнього впливу на 
розвиток людства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Система національної 
економіки 

Валовий регіональний продукт, якість життя 
населення, загальна конкурентоспроможність, 

соціальна відповідальність 

Регіональні територіальні підсистеми 

Соціально-
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Природно-
кліматичні фактори 

Рис. 1. Регіональні територіальні підсистеми  
в системі національної економіки
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Слабкими моментами цивілізаційного підходу є: 
- необґрунтованість критеріїв типізації цивіліза-

цій;
- невизначеність базових умов формування циві-

лізацій і факторів, що визначають тенденції її роз-
витку;

- слабка детермінованість причинно-наслідкових 
зв’язків між цивілізаціями та їх характеристиками.

У другій половині ХХ ст. І. Валлерстайн [1] 
дослідив світ як цілісну систему, поклавши початок 
світ-системному аналізу. Учений одним із перших 
застосував терміни «центр» та «периферія» щодо 
світової економічної системи. Згідно із досліджен-
нями, центр являє собою державу-гегемона в сві-
товій капіталістичній системі. За весь період існу-
вання капіталістичної світової економіки існували 
три гегемонії:

- Сполучені провінції Голландії (1620–1672 рр.);
- Великобританія (1815–1873 рр.);
- США (пік – 1945–1967/73 рр.).
Центр або ядро може розширюватися у фазі зрос-

тання капіталістичної світової системи, проте зго-
дом цей період припиняється. Після цього будь-яке 
збільшення центру за рахунок входження нового 
району стає можливим тільки за умови виходу ста-
рого району. Якщо в найближчі 30 років Китаю, 
Індії чи Бразилії вдалося б наздогнати ядро будь-
яким шляхом, це неминуче означало б, що більша 
частина ядра перестала бути місцем накопичення 
капіталу [3]. У зв’язку з цим розвиток національ-
ної економічної системи у відриві від світу може 
виявитися хибною стратегічною метою. Для біль-
шості держав ця мета недосяжна жодним способом, 
а та невелика кількість, яка спроможна досягти 
успіху, можуть зробити це лише за рахунок інших.

Дослідження системи національної економіки крізь 
призму трьох провідних теорій, розкритих вище, являє 
собою складний процес виявлення структури, чинни-
ків та закономірностей її функціонування. Структуру 
національної економічної системи схематично можна 
відобразити у такому вигляді (рис. 1).

Отже, територіальні підсистеми входять до складу 
національної економіки та визначають ефективність 
її функціонування.

Поняття регіональної територіальної підсистеми 
не можна розглядати без застосування теорії склад-
них систем та системного аналізу. Ідея аналізу слабко 
структурованих проблем і розробка способів їх вирі-
шення показала свою перспективність та стала провід-
ною в будь-якій масштабній людській діяльності [1]. 
Згідно з цим підходом, у рамках даного дослідження, 
найбільш доцільним буде представлення інформацій-
ного описання регіональних територіальних підсис-
тем у системі національної економіки.

Таким чином, розвиток регіональних територі-
альних підсистем підпорядкований загальним зако-
номірностям розвитку національної економічної сис-
теми.
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Постановка проблеми. Міграція населення відо-
бражає результати взаємодії процесів вибуття і при-
буття людей, що живуть у різних країнах, які відріз-
няються не тільки природними, але й економічними 
та соціальними умовами розвитку. Економічні, соці-
альні та інші фактори впливають на міждержавну і 
міжрегіональну міграцію населення, певною мірою 
засвідчують стан життєвого рівня населення та 
якості життя, комфортності умов життєдіяльності 
територіальних спільнот людей. За характером між-
державних міграційних відносин можна судити про 
соціально-економічні причини, що спонукають насе-
лення мігрувати за межі свого місця проживання, 
про взаємозв’язки і взаємозумовленості міграції та 
соціально-економічного стану країн, про можливі 
рушійні сили міграції населення. Основні параметри 
розвитку країн світу – соціально-економічні особли-
вості, зайнятість населення, трудовий потенціал та 
інші фактори, які значною мірою визначають жит-
тєвий рівень населення та впливають на міграційні 
процеси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення факторів соціально-економічного впливу і 
визначення їх впливу на різні аспекти міграції насе-
лення і його життєдіяльність в цілому присвячено 
чимало наукових робіт [1; 2; 3]. У них розглядаються 
масштаби та інтенсивність міграційних зв’язків насе-
лення України з іншими країнами, їхнє значення 
у формуванні трудового потенціалу різних регіонів 
країни. Приділяється увага територіальній спрямо-
ваності міграційних потоків та їхній ролі в динаміці 
чисельності населення України, її демографічно-еко-

номічній структурі і відтворенні населення. В опу-
блікованих роботах Н.І. Фащевського, Л.Г. Руденко, 
М.П. Немченко, К.М. Мисевич знайшли відобра-
ження результати вивчення ролі міграції населення 
в системі регіональних економічних і соціальних 
процесів, обумовленість її суспільними взаєминами.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Багато питань економічного розвитку 
країни та розселення людей у взаємозв’язку з їхньою 
міграцією залишаються недостатньо вивченими. 
До них належать насамперед міграційна взаємодія 
населення різних країн та їхніх регіонів у контек-
сті сучасних регіональних демографічних процесів і 
розселення населення, відмінності у розвитку еконо-
міки та її вплив на вибуття населення в інші країни і 
прибуття з різних країн, визначення ролі зайнятості 
та рівня життя населення в його міграційної рухли-
вості.

Метою статті є визначення факторів, що вплива-
ють на напрями міграційних потоків, а також вияв-
лення закономірностей територіальної міграцій та 
соціально-економічного розвитку країн світу.

Виклад основного матеріалу. Визначальними 
факторами, що впливають на напрями та розміри 
міграційних потоків, котрі формуються внаслідок 
міграційних процесів, є фактори «відштовхування-
притягування». Теорія факторів «притягання-
виштовхування» була розроблена англійським уче-
ним Ернестом Равенштайном [3, с. 300-302], який 
одним із перших почав досліджувати міграційні 
процеси. На основі даних перепису населення в 
Англії та Уельсі він сформулював у 1889 р. «Закони 
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міграції населення». Равенштайн дійшов висно-
вку, що міграцію населення можна пояснити дією 
чинників «притягання-виштовхування»: неспри-
ятливі умови на одній території (жорстке законо-
давство, надмірні податки тощо) «виштовхують» 
людей з місця проживання, а сприятливі умови, 
створені на інших територіях, «притягують» їх. 
Відповідно, усі чинники, які обумовлюють мігра-
цію, він поділив на внутрішні (чинники виштовху-
вання) та зовнішні (чинники притягання). Закони 
міграції, сформульовані Равенштайном, полягали 
у такому: основна причина міграції населення – 
кращі економічні умови в іншій місцевості, ніж у 
тій, де проживає людина; масштаби міграції скоро-
чуються зі збільшенням відстані; міграція частіше 
відбувається у декілька етапів; міграція населення 
є двосторонньою; мобільність людей визначається 
їхніми особистісними характеристиками (стать, 
вік, приналежність до певного соціального класу 
тощо).

На основі загальних законів міграції, теорії фак-
торів притягання-виштовхування та сучасного роз-
витку суспільства можна виділити два вагомих фак-
тори, що впливають на міграційні потоки населення:

1) економічний фактор (середній розмір заробіт-
ної плати, рівень цін у країні, якість життя насе-
лення, наявність робочих місць, стабільний розвиток 
економіки, індекс людського розвитку);

2) соціальний фактор (позитивна демографічна 
ситуація в країні, висока якість освіти, гарні умови 
праці, злагоджена система охорони здоров’я, мож-
ливість розвитку та самореалізації, відсутність релі-
гійних переслідувань, расової та етнічної дискримі-
нації).

Соціально-економічна ситуація в сучасній Укра-
їні характеризується низькими заробітними пла-
тами в зареєстрованому секторі економіки, підвище-
ним рівнем безробіття, розповсюдженням бідності та 
суттєвим рівнем майнового розшарування. Особли-
востями демографічної ситуації в Україні є: скоро-
чення чисельності населення, особливо трудоактив-
ного контингенту, посилення процесів його старіння, 
збільшення демографічного навантаження на насе-
лення працездатного віку.

Щодо економічного становища, то Україна після 
здобуття незалежності у 1991 р. пройшла через 
складні етапи переходу до ринкової економіки [4]. 
Протягом першого, початкового періоду реформ 
(1991–1994 рр.) усе ще зберігалася успадкована від 
радянських часів структура економіки і зайнятості. 
Підприємства намагалися зберегти працівників, 
незважаючи на вимоги економічної ефективності. 
Хоча латентне безробіття зростало, рівень офіцій-
ного безробіття був надзвичайно низьким (0,1-0,3%). 
А кількість вільних робочих місць перевищувала 
кількість зареєстрованих безробітних.

Другий період – 1995–2001 рр. – характери-
зувався жорсткою обмежувальною монетарною і 
податково-бюджетною політикою, що були наці-
лені на подолання інфляції і стабілізацію фінансо-
вої системи. Ці заходи, однак, не супроводжувалися 
реформуванням структури економіки, що призвело 
до тяжких наслідків для ринку праці: кількість без-
робітних суттєво перевищувала кількість вакансій, 
а навантаження на одну вакансію сягнуло 30 осіб 
наприкінці 1998 р., чисельність офіційно зареєстро-
ваних безробітних зросла з 126,9 тис осіб на кінець 
1995 р. до 1 млн 174,5 тис. осіб на кінець 1999 р. [4]. 
Одним із наслідків такої ситуації стало поширення 
трудової міграції громадян за кордон.

Третій період – 2001–2008 рр. – характеризу-
вався досить успішними змінами, однак не відбулося 
ані підвищення попиту на робочу силу, ані істотного 
поліпшення умов життя широких верст населення. 
Позитивні тенденції розвитку економіки були піді-
рвані глобальною фінансово-економічною кризою, 
що почалася наприкінці 2008 р. У 2009 р. обсяг ВВП 
(у постійних цінах) знизився по відношенню до наці-
ональною валюти, по відношенню до долара США 
впав майже у 1,5 рази, а по відношенню до євро – 
більш ніж на 40% [5].

У 2010–2011 рр. економіка почала поступово 
пожвавлюватися, проте вже у 2012 р. обсяг ВВП 
майже не змінився. У 2013–2014 рр. почався спад 
економіки як наслідок політичних, економічних, 
соціальних змін.

На рисунку 1 зображена динаміка фактичного 
обсягу ВВП України за останній період.
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Рис. 1. Індекс фізичного обсягу ВВП (%)
Джерело: розроблено автором на основі [6, с. 229]

Для порівняння ВВП України з іншими країнами 
світу надані дані у таблиці 1.

Таблиця 1
Валовий внутрішній продукт  

в окремих країнах світу, 2014 р.

Країна ВВП на душу населення,
дол. США

Канада 52219

США 49965

Німеччина 41514

Франція 39772

Велика Британія 38514

Італія 33049

Ізраїль 31281

Іспанія 29195

Португалія 20182

Чеська Республіка 18608

Російська Федерація 14037

Польща 12708

Угорщина 12622

Білорусь 6685

Україна 3867

Джерело: [4, с. 54]

У 2013 р. межа бідності для населення Укра-
їни, визначена за національним критерієм, склала 
1125 грн на одну особу на місяць, Чверть населення 
(25,5%) у 2013 р. [6, с. 79] визнано бідним, уже у 
2015 р., за даними ООН [7], 80% населення Укра-
їни визнали за межею бідності. У порівняно ризико-
вій ситуації є домогосподарства з дітьми, де дорослі 
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мають низький рівень освіти. За визначеною межею 
найвищі показники рівня бідності у 2013 р. спосте-
рігалися в областях Західної України, де зовнішня 
міграція є найбільш поширеною. Осторонь стоїть 
Київ, де упродовж кількох років рівень бідності є 
найнижчим серед усіх регіонів.

Щодо соціальних факторів, що впливають на мігра-
цію, то її обсяг і інтенсивність залежать від чисель-
ності та структури населення кран (регіонів) виходу 
на вселення, які, у свою чергу, визначаються пере-
бігом процесів природного та механічного руху. Нега-
тивною тенденцією демографічного розвитку України 
є посилення процесу старіння населення. Пришвид-
шеними темпами воно відбувається в сільській міс-
цевості, внаслідок багаторічного відтоку молоді з 
села, одним із визначальним фактом є рівень освіти 
є одним із визначних факторів. Рейтинг країн світу 
дає можливість порівняти рівень освіти в Україні з 
іншими країнами світу (табл. 2). У рейтингу нарахо-
вується 187 місць, Україна займає тридцяте.

Для виявлення закономірностей необхідно пер-
шочергово розглянути розподілення довгострокових 
мігрантів з України у світі за їх вибором країни іммі-
грації (табл. 3).

Проаналізувавши ці дані, можна зробити висно-
вки, що міграція здебільшого відбувається у більш 
розвинені країни світу. Масштаби та спрямованість 
зовнішніх міграцій в Україні залежать не лише 
від внутрішньодержавних, а й від зовнішніх, щодо 
України, чинників. Серед перших найбільше зна-
чення для майбутнього розвитку міграційних проце-
сів мають:

• Сучасні тенденції міграційного руху населення.
• Очікувана соціально-демографічна та еконо-

мічна ситуація в країні.
• Державна політика України у сфері міграції.
• Вірогідний економічний та суспільно-політич-

ний розвиток у державах, з якими в України скла-

лися стійкі міграційні контакти або є перспектива до 
їх формування.

• Міграційна політика держав – міграційних 
партнерів України.

Але навіть за найкращих можливих умов соці-
ально-економічного розвитку України навряд чи 
можна очікувати масового повернення українських 
громадян, які працюють за кордоном багато років. 
Процес трудової міграції триває уже понад десяти-
ліття, а, як свідчить світовий досвід, чим довшою 
є тривалість трудових поїздок і чим частіше вони 
відбуваються, тим більшою є вірогідність осідання 
мігранта в країні-реципієнті.

Тож для зменшення потоку емігрантів необхідне:
1. Створення умов для сталого демографічного та 

соціально-економічного розвитку держави.
2. Підвищення рівня національної безпеки шля-

хом запобігання виникненню неконтрольованих 
міграційних процесів та ліквідації їхніх наслідків.

3. Узгодження національного законодавства у 
сфері міграції з міжнародними стандартами.

4. Посилення соціального та правового захисту 
громадян України, які працюють за кордоном.

5. Створення умов для безперешкодної реалізації 
прав, свобод, законних інтересів мігрантів і вико-
нання ними передбачених законодавством обов’язків.

Висновки і пропозиції. Таким чином, навіть за збе-
реження сучасного демографічного рівня, внаслідок 
несприятливого соціально-економічного розвитку як 
мінімум через 8-10 років Україна відчуватиме брак 
робочої сили і чи не єдиною можливістю уникнення 
цього є вдосконалення соціальної та економічної сфер, 
у тому числі залучення іноземних інвестицій. Мігра-
ційну політику необхідно спрямовувати на збільшення 
рівня рееміграції та збільшення імміграції.

Можна зробити висновки, що рівень міграції 
прямо пропорційно залежить від соціально-еконо-
мічного стану країни: чим вище рівень безробіття, 

Таблиця 2
Рейтингова таблиця: Індекс рівня освіти країн світу, 2013 р.

Місто Країна Індекс Місто Країна Індекс Місто Країна Індекс

1 Австралія 0,927 11 Східна Корея 0,865 21 Білорусь 0,820

2 Нова Зеландія 0,917 12 Словенія 0,863 22 Франція 0,816

3 Норвегія 0,910 13 Велика Британія 0,860 23 Фінляндія 0,815

4 Нідерланди 0,894 14 Естонія 0,859 24 Латвія 0,813

5 США 0,890 15 Ізраїль 0,854 25 Бельгія 0,812

6 Ірландія 0,887 16 Канада 0,850 26 Японія 0,808

7 Німеччина 0,884 17 Ісландія 0,847 27 Угорщина 0,805

8 Литва 0,877 18 Швейцарія 0,844 28 Словенія 0,802

9 Данія 0,873 19 Швеція 0,830 29 Греція 0,797

10 Чехія 0,866 20 Польща 0,825 30 Україна 0,796

Джерело: [8]

Таблиця 3
Розподілення довгострокових мігрантів з України (2014 р.)

Країни

Прибуло всього

Неповнолітні особи,  
що виїхали на навчання

Працездатні особи 
з сільської місцевості

Працездатні особи 
із міської місцевості

Ос. % Ос. % Ос. %

Усі країни світу 6775 100,0 31072 100 8807 100

Америка 2047 30,2 9908 31,9 2721 30,9

Країни Європи 2831 41,8 12545 40,4 3399 38,6

Країни Африки 14 0,2 127 0,4 58 0,7

Країни Азії 378 5,6 1591 5,1 584 6,6

Австралія і Океанія 1505 22,2 6901 22,2 2045 23,2

Джерело: розроблено автором на основі даних з Державного комітету статистики України
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менший обсяг ВВП, більш не стабільна економічна 
та соціальна сфера, тим вищий рівень еміграції в 
країні. Закономірності територіальної та соціально-
економічної міграції населення виявляються у таких 
процесах: населення України емігрує у країни з 
вищим соціально-економічним рівнем; сільське насе-
лення мігрує ймовірніше, ніж міське, а також особи, 
що їдуть на навчання, легше залишаються на постій-
ному місці проживання.
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто питання формування механізмів екологічної політики на рівні місцевого самоврядування в умовах децен-
тралізації влади в Україні. Зазначено, що наразі існуюча система організації влади на місцевому рівні не відповідає загально-
прийнятим європейським принципам, закладеним в Європейській хартії місцевого самоврядування. Обгрунтовано, що метою 
реформ організації територіального управління та місцевих інститутів влади повинно стати забезпечення сталого розвитку міс-
цевих громад, в основі якого покладений баланс економічних, екологічних та соціальних аспектів. У роботі виявлені проблеми 
реалізації місцевої екологічної політики при створенні об’єднаних територіальних громад та запропоновані шляхи їх вирішення. 
Підкреслено, що питання про земельну власність повинно стати стрижнем територіальної реформи. Здійснений аналіз методики 
формування спроможних територіальних громад та розроблені пропозиції з її удосконалення.

Ключові слова: екологічна політика, сталий розвиток, місцеве самоврядування, децентралізація, територіальні громади.

Патока И.В. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрены вопросы формирования механизмов экологической политики на уровне местного самоуправления 
в условиях децентрализации власти в Украине. Замечено, что существующая система организации власти на местном уровне 
не отвечает принципам, которые заложены в Европейскую хартию местного самоуправления. Обосновано, что целью реформ 
организации территориального управления и местных институтов власти должно стать обеспечение устойчивого розвития ло-
кальных сообществ, в основе которого лежит баланс экономических, экологических и социальных аспектов. В работе выявлены 
проблемы реализации местной экологической политики при создании объединенных территориальных сообществ и предложе-
ны пути их решения. Подчеркнуто, что вопрос о собственности на землю должен стать стержнем территориальной реформы. 
Осуществлен анализ методики формирования состоятельных территориальных сообществ и разработаны предложения по ее 
усовершенствованию.

Ключевые слова: экологическая политика, устойчивое развитие, местное самоуправление, децентрализация, территори-
альные сообщества.

Patoka I.V. MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT LOCAL POLICY UNDER 
AUTHORITY DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Formation of the mechanisms of the local self-government environmental policy under decentralization in Ukraine is considered. It 
is noted that the existing system of the local authorities management does not correspond to the common European principles founded 
in the European Charter of Local Self-government. It is proved that the reforms of the territorial management and of the local authorities 
are aimed at facilitating local communities sustainable development based on the balance of the economic, environmental and social 
issues. Implementation of the local environmental policy while forming united local communities is elucidated, the ways of its solution 
being suggested. It is emphasized that land ownership must be the key issue of the territorial reform. An analysis is made of the technique 
of resilient local communities formation, the proposals as to its improvement being suggested.

Keywords: environmental policy, sustainable development, local self-government, decentralization, local communities.
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Постановка проблеми. Питання формування 

механізмів екологічної політики на місцевому тери-
торіальному рівні є надзвичайно актуальними з 
огляду на потребу низовинної стабілізації соціально-
економічного життя нашої держави в умовах еконо-
мічної та політичної кризи та проведення реформи 
з децентралізації управління. Необхідно зазначити, 
що існуюча в Україні система організації влади на 
місцевому рівні не відповідає загальноприйнятим 
європейським принципам, закладеним в Європей-
ській хартії місцевого самоврядування. Невиконання 
положень цього документа і, як наслідок, узятих на 
себе зобов’язань є суттєвою перешкодою на шляху до 
інтеграції в європейське співтовариство. Тому укра-
їнська держава потребує проведення масштабних 
реформ організації територіального управління та 
місцевих інститутів влади. Зміст цих реформ поля-
гає, зокрема, у забезпеченні сталого розвитку місце-
вих громад. Існуюча нормативна база в Україні не 
забезпечує впровадження сталого розвитку терито-
ріальних громад, в основу якого покладений баланс 
економічних, екологічних та соціальних аспектів. 
Крім того, нагальним є питання формування меха-
нізмів екологічної політики на рівні місцевого само-
врядування в умовах децентралізації влади в Укра-
їні, що і обумовлює актуальність статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміс-
товні дослідження різних аспектів забезпечення ста-
лого розвитку здійснені провідними вітчизняними 
ученими, такими як О.Ф. Балацький, М.Д. Бал-
джи, І.К. Бистряков, О.О. Веклич, Т.П. Галушкіна, 
В.А. Голян, Л.С. Гринів, З.В. Герасимчук, Б.М. Дани-
лишин, В.С. Кравців, Л.Г. Мельник, С.К. Харічков, 
М.А. Хвесик, Є.В. Хлобистов, М.В. Щурик та ін. 
Незважаючи на цінність проведених досліджень, 
необхідно зазначити, що нині питання місцевої полі-
тики сталого розвитку є найменш вивченими і потре-
бують подальшої ґрунтовної розробки з огляду на 
завдання децентралізації влади в Україні.

Постановка завдання. Головною метою статті 
є аналіз та розробка механізмів місцевої політики 
сталого розвитку в умовах децентралізації влади в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно 
зазначити, що в багатьох країнах світу сучасні погляди 
щодо напрямів досягнення сталого розвитку та його  
підтримання полягають у такому [1, с. 196-197]:

- сталий розвиток починається та має підтриму-
ватися на рівні територіальної громади, а глобальна 
сталість визначається сукупністю показників сталого 
розвитку громад;

- забезпечення сталого розвитку здійснюється за 
вертикаллю, тобто воно бере початок із населеного 
пункту і сягає світового рівня.

Таким чином, сталий розвиток має починатися 
та підтримуватися на місцевому рівні і, відповідно, 
його забезпечення повинно здійснюватися знизу 
догори, тобто від конкретної громади до національ-
ного і світового рівнів. Тому збалансування процесів 
управління адміністративно-територіальними одини-
цями різного рангу допоможе орієнтувати наше сус-
пільства у напрямі сталого розвитку.

Отже, забезпечення сталого розвитку на місце-
вому рівні є надзвичайно важливим завданням еко-
логічно орієнтованого розвитку держав світу. Сталий 
розвиток громад [2, с. 17] – це одна із форм забезпе-
чення економічно, екологічно та соціально здорового 
життя на місцевому територіальному рівні. Ця кон-
цепція відповідає сучасним викликам, тому що вона 
передбачає прийняття інтегрованих рішень, а не 

обмежується фрагментованими підходами, які задо-
вольняють одну із цілей сталого розвитку за рахунок 
інших. У результаті стала громада управляє своїми 
людськими, природними та фінансовими ресурсами 
для задоволення поточних проблем, забезпечуючи 
умови щодо наявності адекватних ресурсів для май-
бутніх поколінь.

Варто зазначити, що базовими елементами ста-
лого розвитку територіальних громад є раціональне 
використання наявних на її території усіх видів 
ресурсів, збереження довкілля та реалізація іннова-
ційних проектів, котрі забезпечили б такий розвиток 
промисловості, сільського господарства, туризму, 
освіти і культури, який, задовольняючи сучасні 
потреби громади, не загрожував би можливості май-
бутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Таким чином, концепція сталого соціального та 
економічного розвитку на місцевому рівні, у тому 
числі концепція сталої громади, є унікальною мето-
дикою довгострокового планування місцевого розви-
тку. В умовах реформування в Україні територіаль-
ної організації влади цей досвід набуває надзвичайно 
великого значення. Крім того, євроінтеграційна стра-
тегія України у сфері місцевого самоврядування і роз-
витку повинна базуватися на методологічно глибшому 
застосуванні положень європейських документів. 

Європейська стратегія інновацій та доброго вря-
дування на місцевому рівні містить 12 принципів 
ефективного управління, серед яких є принцип ста-
лого розвитку та спрямованості на тривалі резуль-
тати, дотримання якого в діяльності органів місцевої 
влади дає змогу гарантувати екологічну цілісність, 
якість життя, економічну безпеку, демократичну 
участь громадськості. Ще раніше поява Європейської 
хартії місцевого самоврядування [3], затвердженої 
Радою Європи, обумовлена процесами різнорівневої 
інтеграції, у тому числі на місцевому рівні, що спри-
чинило необхідність зіставлення систем управління 
місцевих органів влади в різних країнах і пошуку 
уніфікованих підходів до їх подальшого розвитку. 
На основі хартії можливо реалізувати безліч моделей 
місцевого самоврядування, які будуть відрізнятися 
між собою. При приєднанні до неї кожна держава, 
дотримуючись загальноєвропейських стандартів, 
має розробити свою національну модель самовряду-
вання, виходячи з власних потреб і традицій. Тому, 
незважаючи на певну стандартизацію засад місце-
вого самоврядування в різних державах, його наці-
ональні риси не лише не втрачаються, а й набува-
ють більшого значення. Хоча Україна ратифікувала 
названий документ у 1997 році, але ні політично, ні 
юридично впродовж тривалого часу вона не могла 
виконати взяті на себе зобов’язання.

Однак необхідно зазначити, що багато положень 
чинної Конституції України фактично ґрунтуються 
на положеннях хартії. Так, у ст. 140 ч. 1 зазнача-
ється, що місцеве самоврядування є правом терито-
ріальної громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища та міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і зако-
нів України. Згідно зі статтею 142 (ч. 2), територі-
альні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати 
на добровільних засадах об’єкти комунальної влас-
ності, а також кошти бюджетів для виконання 
спільних проектів або для спільного фінансування 
(утримання) комунальних підприємств, організацій 
і установ, створювати для цього відповідні органи і 
служби. Одночасно в Конституції закладені підходи 
до місцевого самоврядування як інституту державної 
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влади, що не відповідає принципу децентралізації, 
проголошеному в хартії. Це спричинило потребу вне-
сення конституційних змін та прийняття низки нор-
мативно-законодавчих актів, а саме прийнята урядом 
України 1 квітня 2014 року Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, Законів України «Про засади 
державної регіональної політики» (№ 156 VIII від 
05.02.2015) та «Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад» (№ 157 VIII від 05.02.2015).

Таким чином, реформа з децентралізації має зміц-
нити організаційну, матеріально-фінансову і правову 
самостійність місцевих громад, забезпечити розмеж-
ування повноважень між органами місцевого само-
врядування різних рівнів та трансформацію бюджет-
ної системи для того, щоб громади мали власні 
бюджети, можливість об’єднувати зусилля і фінанси.

Згідно зі «Стратегією сталого розвитку «Укра-
їна-2020»[4] територіальні громади в результаті про-
веденої реформи самостійно вирішуватимуть питання 
місцевого значення, свого добробуту і нестимуть від-
повідальність за розвиток усієї країни. Через залу-
чення коштів місцевих бюджетів громади матимуть 
можливість розв’язувати важливі проблеми, на які 
державних ресурсів не вистачає.

Питання збільшення доходів бюджетів територі-
альних громад за рахунок додаткових внутрішніх над-
ходжень є надзвичайно актуальним. Нині у їхньому 
складі виділяються такі механізми екологічної полі-
тики, що формують доходи, які не враховуються при 
визначенні обсягів міжбюджетних трансферів:

- надходження 60% плати за землю для бюджетів 
сіл і селищ;

- плата за забруднення навколишнього природ-
ного середовища у частині, що зараховується до від-
повідного бюджету;

- платежі за спеціальне використання природних 
ресурсів місцевого значення.

Для забезпечення фінансової спроможності громад 
здійснювати належні їм функції вони мають воло-
діти можливістю розпоряджатися власним бюдже-
том включно з коштами, отриманими від сплати за 
користування належними їм природними ресурсами. 
У цьому контексті важливими є такі завдання:

• визначення податкової бази, яка дасть змогу 
забезпечити виконання територіальними громадами 
власних повноважень з урахуванням об’єктивних 
критеріїв дотування державою переданих повнова-
жень;

• приведення до економічно обґрунтованих норм 
рентних платежів, а також упорядкування пільг 
щодо використання природних благ територіальних 
громад (земельних, водних, мінеральних ресурсів);

• удосконалення механізмів реалізації екологіч-
ної політики на локальному рівні для забезпечення 
сталого розвитку територіальних громад [5, с. 7].

Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя 
та здоров’я людини, що неможливо без ефективної 
медицини, захищеності соціально вразливих верств 
населення, безпечного стану довкілля і доступу до 
якісної питної води, безпечних харчових продуктів 
та промислових товарів.

Крім того, важливо, що відповідно до Концепції 
реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні створення 
належних матеріальних, фінансових та організацій-
них умов для забезпечення виконання органами міс-
цевого самоврядування власних і наданих повнова-
жень повинно здійснюватися із дотриманням таких 
принципів [6]:

• визначення як фінансової основи здійснення 
органами місцевого самоврядування власних повно-
важень податків та зборів, які пов’язані з територією 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

• надання органам місцевого самоврядування 
права регулювати ставки місцевих податків і зборів;

• визначення матеріальною основою місцевого 
самоврядування майно, зокрема землі, що перебуває 
у власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
(комунальній власності), об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, району, 
області, а також належної бази оподаткування;

• надання територіальним громадам права роз-
поряджатися земельними ресурсами в межах своєї 
території, об’єднувати свої майно та ресурси в рам-
ках співробітництва територіальних громад для 
виконання спільних програм та більш ефективного 
надання публічних послуг населенню суміжних 
територіальних громад.

Необхідно підкреслити, що питання про земельну 
власність повинно стати стрижнем територіальної 
реформи. В межах своєї території уся земля має бути 
віддана до юрисдикції територіальної громади, що 
сприятиме посиленню матеріальної основи її діяль-
ності. Але щоб нагромадити грошові ресурси для роз-
витку місцевого самоврядування, потрібно здійснити 
розмежування земель державної і комунальної влас-
ності.

Безумовно, є усі передумови, щоб реалізація Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні сприяла:

• посиленню правової, організаційної та матері-
альної спроможності територіальних громад, органів 
місцевого самоврядування, дотриманню в їх діяль-
ності принципів та положень Європейської хартії 
місцевого самоврядування;

• формуванню ефективної територіальної сис-
теми органів місцевого самоврядування та місцевих 
органів виконавчої влади для забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць;

• стимулюванню економічного розвитку терито-
рій у результаті вдосконалення механізмів впливу 
органів місцевого самоврядування на визначення 
пріоритетів такого розвитку.

Важливим інструментом формування спромож-
них територіальних громад в світлі реалізації Закону 
України «Про добровільне об’єднання територі-
альних громад» (№ 157 VIII від 05.02.2015) стала 
прийнята Кабінетом Міністрів України 8 квітня 
2015 року Постанова (№ 214) «Про затвердження 
методики формування спроможних територіальних 
громад» [7], згідно з якою відбувається делімітація 
об’єднаних територіальних громад та забезпечення 
процесу реформи місцевої влади в Україні. Але зга-
дана методика не враховує принципи сталого розви-
тку територіальних громад, за яких забезпечується 
баланс екологічного, економічного та соціального 
векторів. Фактично відсутні екологічні аспекти 
формування спроможних територіальних громад, а 
також обмежені підходи до аналізу економічної пло-
щини формування (розглядаються лише в розрізі 
обсягів розрахункових доходів). Загалом, у Мето-
диці зроблено акцент лише на соціальних аспектах 
формування спроможних територіальних громад 
(наприклад, надання послуг у сфері освіти, куль-
тури, охорони здоров’я, соціального захисту, жит-
лово-комунального господарства тощо).

Необхідними умовами покращення методики фор-
мування спроможних територіальних громад є поси-
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лення економічних аспектів та впровадження еко-
логічних складових у процес створення об’єднаних 
територіальних громад з урахуванням природо-
ресурсного потенціалу територій, його аналізу та 
визначення перспективних напрямків, що є базою 
для економічного розвитку. Також важливо розгля-
нути економічний потенціал, наявні потужності, їх 
дислокацію, функціональний стан, адже згідно із 
Концепцією реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади вся економічна 
діяльність, пов’язана з територією відповідної адмі-
ністративно-територіальної одиниці, повинна через 
механізм місцевих податків та зборів сприяти форму-
ванню місцевого бюджету. Таким чином, баланс еко-
номічних, екологічних та соціальних аспектів форму-
вання об’єднаних територіальних громад забезпечить 
їх поступальний сталий розвиток.

Крім того, необхідно підкреслити, що кожна тери-
торіальна громада, і адміністративний район мають 
унікальний, притаманний лише їм набір можливос-
тей та проблем, тому необхідно застосовувати інди-
відуальний підхід до вибору економічних механізмів 
розвитку на локальному рівні. Важливо використову-
вати переваги територій (ресурсні, інфраструктурні та 
ін.) для державного стимулювання економічної діяль-
ності територіальної громади та створення сприятли-
вих умов для сталості її розвитку.

Таким чином, пропозиції змін до чинної Мето-
дики формування спроможних територіальних гро-
мад ґрунтуються на необхідності збалансування 
економічних, екологічних і соціальних факторів роз-
витку громад, розширення можливостей збільшення 
доходів бюджетів територіальних громад додаткових 
внутрішніх надходжень, зокрема за рахунок механіз-
мів екологічної політики, що формують доходи, які 
не враховуються при визначенні обсягів міжбюджет-
них трансферів, та коштів, отриманих від сплати за 
користування природними ресурсами, котрі розмі-
щені на території громади.

У процесі аналізу стану реалізації місцевої еколо-
гічної політики при створенні об’єднаних територі-
альних громад виявлено такі організаційні, інститу-
ційні та економічні проблеми:

1. Спадкоємність наявних податків. Наразі оста-
точно не визначені податки, що будуть надходити до 
бюджетів об’єднаних територіальних громад. Гостро 
стоїть питання щодо спадкоємності податків за вико-
ристання природних ресурсів. Наприклад, сьогодні 
сільські ради отримують частину податку за вико-
ристання лісових ресурсів, але не відомо, чи будуть 
об’єднані територіальні громади спадкоємцями цих 
податків.

2. Відшкодування заподіяної шкоди внаслідок 
нераціонального природокористування. Запропоно-
вано, що частина податку за використання надр дер-
жавного значення повинна надходити до бюджету 
територіальної громади, тому що екологічні збитки, 
отримані у процесі надрокористування, будуть перш 
за все найбільш суттєвими на місцевому рівні.

3. Екологічне оподаткування малого бізнесу. 
Екологічний податок, що надходив до місцевого 
бюджету, заплановано спрямувати до бюджету 
об’єднаної громади, але цей податок стосується лише 
великих підприємств. Проте, в багатьох місцевос-
тях левова частка прибуткових виробництв припа-
дає на малий бізнес, які не обкладені екологічним 
податком, але забруднюють навколишнє природне 
середовище (наприклад, пилорами або підприємства 
з обробки каменю). Крім того, дуже складна проце-
дура адміністрування цього податку, що ускладнює 

роботу з ним на рівні місцевих бюджетів. Запропо-
новано поширити місцевий екологічний податок на 
підприємства малого бізнесу, що наносять збиток 
довкіллю.

4. Тверді побутові відходи. Наразі процес органі-
зації облаштованих місцевих сміттєзвалищ усклад-
нений важкою процедурою відведення земельних 
ділянок під них. Це спричиняє утворення стихійних 
сміттєзвалищ поблизу кожного населеного пункту на 
землях, придатних для іншого використання. Якщо 
збережеться така процедура для об’єднаної терито-
ріальної громади, питання поводження з відходами 
на місцевому рівні не буде вирішено. Запропоновано 
спростити процедуру відведення земельних ділянок 
під сміттєзвалища для територіальних громад.

5. Розпорядження землями сільськогосподар-
ського призначення за межами сільських населе-
них пунктів. Надзвичайно гостра проблема розмеж-
ування управлінських функцій та повноважень на 
різних рівнях територіального управління у розрізі 
взаємовідносин між Державною агенцією по земель-
них ресурсах та місцевими радами. Перш за все це 
стосується механізму розпорядження землями сіль-
ськогосподарського призначення за межами сіль-
ських населених пунктів, які нині адмініструються 
Державною агенцією. У межах своєї території всю 
землю варто віддати до юрисдикції територіальної 
громади, що сприятиме посиленню матеріальної 
основи її діяльності, суттєвому підвищенню доходів 
місцевого самоврядування від використання земель 
шляхом забезпечення більшої прозорості й ефектив-
ності цього процесу.

Висновки:
1. Місцева політика сталого розвитку може бути 

реалізована через механізм сталих громад. Ця кон-
цепція відповідає сучасним викликам, тому що вона 
передбачає прийняття інтегрованих рішень, а не 
обмежується частковими підходами, які задовольня-
ють одну з цілей сталого розвитку за рахунок інших 
на місцевому рівні. Надзвичайно важливим є еко-
номічний механізм сталої громади, який забезпечує 
надходження до місцевого бюджету відрахувань від 
усіх видів діяльності на її території. Таким чином, 
розвиток сталої громади спрямовується на забезпе-
чення екологічної та економічної сталості, соціаль-
ної рівності та ефективного місцевого управління.

2. Реформа з децентралізації має зміцнити органі-
заційну, матеріально-фінансову й правову самостій-
ність місцевих громад в Україні. Створення необхід-
них передумов для децентралізації та забезпечення 
сталого місцевого розвитку доцільно послідовно здій-
снювати шляхом реформування існуючої системи 
місцевого самоврядування.

3. У процесі реформування місцевого самоуправ-
ління принципове значення має належне забез-
печення матеріально-фінансової автономії терито-
ріальних громад, яка можлива за умов реалізації 
конституційного принципу самостійності місцевих 
бюджетів. Для цього потрібно визначити на довго-
строковій основі джерела їх власних доходів.

4. У межах своєї території всю землю варто від-
дати до юрисдикції територіальної громади, що спри-
ятиме посиленню матеріальної основи її діяльності, 
суттєвому підвищенню доходів місцевого самовряду-
вання від використання земель шляхом забезпечення 
більшої прозорості й ефективності цього процесу.

5. Необхідними умовами покращення методики 
формування спроможних територіальних громад є 
посилення економічних аспектів та впровадження 
екологічних складових у процес їх створення з ура-
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хуванням природо-ресурсного потенціалу територій. 
Таким чином, баланс економічних, екологічних та 
соціальних аспектів формування об’єднаних терито-
ріальних громад забезпечить їх поступальний сталий 
розвиток.

6. Реалізація механізмів забезпечення місцевої 
політики сталого розвитку в умовах децентраліза-
ції влади потребує подальшого наукового супроводу, 
особливо щодо питань сталих громад та розмеж-
ування управлінських функцій та повноважень на 
різних рівнях територіального управління.
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СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ

Розглянуто підходи до трактування сутності соціального потенціалу підприємства та подано авторське тлумачення. Проана-
лізовано наукові підходи щодо компонентного наповнення соціального потенціалу підприємства. На основі узагальнення визна-
чено та охарактеризовано основні складові соціального потенціалу підприємства.

Ключові слова: соціальний потенціал підприємства, потенціал соціальної інфраструктури, потенціал соціальної політики, 
потенціал кадрової політики, індивідуальний соціальний потенціал, груповий соціальний потенціал.

Коленда Н.В. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Рассмотрены подходы к трактовке сущности социального потенциала предприятия и представлено авторское толкование. 

Проанализированы научные подходы к компонентному наполнению социального потенциала предприятия. На основе обобще-
ния определены и охарактеризованы основные составляющие социального потенциала предприятия.

Ключевые слова: социальный потенциал предприятия, потенциал социальной инфраструктуры, потенциал социальной 
политики, потенциал кадровой политики, индивидуальный социальный потенциал, групповой социальный потенциал.

Kolenda N.V. THE SOCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: THE CONCEPT AND COMPONENTS
The approaches to the interpretation of the essence of social potential of the enterprise are considered and presents the author's 

interpretation. of The scientific approaches to the component structure of the social potential of the enterprise are analysed. On the basis 
of summarizing the main components of the social potential of the enterprise are identifies and describes.

Keywords: social potential of the enterprise, potential of the social infrastructure, potential of social policy, potential of personnel 
policy, individual social potential, group social potential.

Постановка проблеми. Соціальний потенціал є 
складним поняттям, яке формується на межі соці-
альної та економічної науки та знаходить своє 
практичне застосування у цих сферах. Попередні 
дослідження дозволяють зробити висновок, що соці-
альний потенціал може формуватися на різних рів-
нях – нано-, мікро-, локальному та макрорівні. На 
нанорівні відбувається формування індивідуального 
та групового соціального потенціалу, на мікрорівні – 
соціального потенціалу підприємства, локальному – 
соціального потенціалу регіону та макрорівні – соці-
ального потенціалу суспільства. У цьому дослідженні 
пропонуємо детальніше вивчити соціальний потен-
ціал підприємства, оскільки на практиці саме його 
формуванню найбільше приділяється уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
джерел наукової інформації показав, що досліджен-
ням соціального потенціалу підприємства займа-
лися багато науковців, серед яких варто назвати 
М.Ф. Апаріна, І.В. Бочкаєву, Н.В. Воронкову, 
М.В. Губську, Ф.І. Євдокимова, І.О. Звєркович, 
О.О. Коваля, М.В. Курбатову, У. Пауелл, Е.І. Поля-
кову, Г.Г. Савіну, К.М. Скляр, Л. Сміт-Дор, В.С. Ста-
рінську, О.С. Федоніна, В.О. Шпильову. Цими вче-
ними розроблено підходи щодо розмежування понять 
«соціальний капітал» та «соціальний потенціал» 
підприємства, визначення структури соціального 
потенціалу підприємства та його оцінки. Проте існу-
ючі дослідження мають несистемний характер. Крім 
того, аналіз наукових джерел показав відсутність 
одностайності серед дослідників соціального потенці-
алу підприємства щодо трактування його сутності та 

визначення структурних компонентів. Одні вчені роз-
глядають соціальний потенціал як складову трудового 
потенціалу, інші – як компонент людського капіталу, 
треті – як елемент соціального капіталу, ще дехто – 
як чинник формування організаційно-управлінського 
потенціалу. В останній час багато науковців розгляда-
ють соціальний потенціал підприємства як складову 
соціально-економічного потенціалу.

Постановка завдання. Метою дослідження є фор-
мування авторського підходу до трактування сут-
ності поняття «соціальний потенціал підприємства» 
та його компонентної будови.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слі-
дуючи логіці викладу матеріалу, спочатку з’ясуємо 
сутність соціального потенціалу підприємства.

Н. Воронкова трактує соціальний потенціал під-
приємства як інтегральну характеристику, яка відо-
бражає відношення і діяльність суб’єкта управління 
щодо створення умов і системи взаємодії [1, с. 12]. 
У. Пауелл та Л. Сміт-Дор під соціальним потен-
ціалом розуміють запас соціальних зв’язків пра-
цівника як в середині підприємства, так і за його 
межами, який він може активно використовувати 
для отримання необхідної для підприємства інфор-
мації, відповідно, збільшуючи свій трудовий потен-
ціал [2, с. 229]. Такої ж думки дотримується І. Боч-
каєва. При цьому вона зазначає, що соціальний 
потенціал не тільки перебуває в самих неформальних 
відносинах працівників, але одночасно і може нале-
жати працівникам підприємства [3, с. 144]. Г. Савіна 
та В. Старінська розглядають соціальний потенціал 
як граничні можливості підприємства шляхом взаєм-
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ного обміну ресурсами у системі неформальних соці-
альних зв’язків і колективних комунікацій, які існу-
ють на довірчій основі, забезпечувати еластичність 
самоорганізованої системи управління підприєм-
ства до реалізації нових цілей і поставлених завдань 
задля досягнення оптимального результату у найко-
ротші терміни [4, с. 186]. За визначенням Е. Поляко-
вої [5, с. 192], соціальний потенціал підприємства – 
це рівень цивільної свідомості і соціальної зрілості, 
ступінь засвоєння працівником норм ставлення до 
праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і запити 
у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини. 
На думку О. Коваля, соціальний потенціал підприєм-
ства визначається як сукупність особистісних якос-
тей працівників підприємства, що використовуються 
у процесі праці, засоби і ресурси підприємства, які 
забезпечують їх соціальний розвиток з метою під-
вищення ефективності виробництва [6, с. 166].  
Л. Українська та Н. Чебанова розглядають соціаль-
ний потенціал підприємства як наявність і здатність 
організованих елементів внутрішнього середовища 
підприємства здійснювати на основі розгалуженої 
системи комунікацій виробничо-логістичні та управ-
лінські функції, необхідні і достатні для досягнення 
корпоративних і функціональних цілей [7, с. 73]. 
Н. Коршунова трактує соціальний потенціал як сис-
тему, що складається із можливостей колективу 
загалом, а також можливостей окремих елементів, 
спрямованих на ефективну роботу підприємства, на 
основі використання наявних доступних ресурсів, 
відповідно до його місії та стратегічних цілей.

На основі узагальнення розглянутих трактувань 
поняття можна визначити характерні ознаки соці-
ального потенціалу підприємства:

- його носієм є працівники підприємства;
- відображає можливості досягнення місії та 

стратегічних цілей діяльності підприємства;
- спрямований на задоволення потреб працівни-

ків та підвищення їхньої мотивації;
- реалізація повинна забезпечувати соціальний 

розвиток працівників;
- передбачає обов’язкову наявність соціальних 

зв’язків і колективних комунікацій, які існують на 
довірчій основі між членами трудового колективу.

З урахуванням цих ознак пропонуємо під соціаль-
ним потенціалом підприємства розуміти можливості 
окремих працівників та колективу загалом щодо 
досягнення місії, стратегічних цілей діяльності під-
приємства і задоволення власних потреб, які форму-
ються та реалізуються у процесі налагодження соці-
альних зв’язків і забезпечують соціальний розвиток 
особистості.

Визначившись із сутністю соціального потенці-
алу підприємства, доцільно розглянути його компо-
нентну будову.

Існує значна кількість досліджень, в яких роз-
глянуто структуру потенціалу підприємства, дещо 
менше вивчали складові соціально-економічного 
потенціалу підприємства, виділяючи при цьому 
окрему його компоненту – соціальну і її елементи.

Зокрема, на думку Г. Антонової, соціальна скла-
дова ресурсного потенціалу підприємства містить тру-
довий потенціал та потенціал соціальної інфраструк-
тури. О. Козирева, трактуючи соціальний потенціал 
підприємства як можливості, які пов’язані із задо-
воленням потреб та інтересів працівників, до його 
структурних компонентів відносить кадровий потен-
ціал, потенціал соціальної інфраструктури, потен-
ціал кадрової політики, потенціал соціальної полі-
тики. О. Посилкіна та О. Яремчук здійснили спробу 

групування субпотенціалів фармацевтичних підпри-
ємств, при цьому у структурі соціального потенці-
алу вони виділили кадровий субпотенціал, соціаль-
ної забезпеченості та захищеності, організації праці, 
мотиваційний та творчо-інтелектуальний. І. Зверко-
вич та К. Скляр розглядали соціальний потенціал 
підприємства, як утворення, яке складається із 
двох взаємопов’язаних компонент: адміністративної 
(умови формування та розвитку соціального потен-
ціалу) та особистісного (інтелектуальний, адапта-
ційний, моральний, фізичний, психічний та інші 
потенціали працівника) [8, с. 78]. Тобто практично 
науковцями було виділено дві складові соціального 
потенціалу – це трудовий потенціал, який учені 
трактують як особистісну складову, та соціальну інф-
раструктуру або адміністративну компоненту. Поді-
бний підхід до структуризації соціального потенці-
алу було розроблено Н. Воронковою, М. Курбатовою, 
М. Апаріним, оскільки вони виділили у структурі 
соціального потенціалу «особистісну компоненту», 
під якою розуміють «інтелектуальний, професійний, 
духовно-моральний, психофізіологічний, інновацій-
ний потенціал працівників».

Згідно із підходом М. Салтана, основними скла-
довими соціального потенціалу є соціально-трудовий 
потенціал, до структури якого входять трудовий, 
людський, демографічний та освітньо-професійний 
субпотенціали, а також потенціал соціальної інф-
раструктури, який включає комунально-побутовий, 
потенціал забезпечення рівня життя, потенціал від-
творення та зберігання фізичного здоров’я та інте-
лектуально-культурний потенціал.

Г. Білоконенко, вивчаючи підходи до структу-
ризації соціального потенціалу, говорить про недо-
статність таких суттєвих компонент, як потенціалу 
партнерства організації та персоналу і потенціалу 
соціальних мереж виробничої організації [9, с. 88]. 
Також Г. Білоконенко, спираючись на дослі-
дження І. Молчанова, М. Дороніної, К. Павлова 
та Л. Дєдова, розробив трирівневу структуру соці-
ально-економічного потенціалу виробничої організа-
ції, при цьому виділивши структурним елементом 
соціального потенціалу тільки потенціал соціальних 
мереж. В. Ніколаєв, В. Брук та К. Раїцький пропо-
нують у структуру соціального потенціалу підприєм-
ства включити елементи внутрішнього середовища, 
систему комунікацій, виробничо-логістичні та управ-
лінські функції. М. Амурова серед структурних ком-
понентів соціального потенціалу виділяє соціальну 
інфраструктуру підприємства, соціально-психоло-
гічний клімат, соціальну захищеність працівників, 
умови та охорона праці, рівень корпоративної куль-
тури підприємства.

Г. Савіна, В. Старінська залежно від функцій, які 
виконують структурні елементи соціального потенці-
алу, виділили такі їх групи:

- засоби реалізації соціального потенціалу: норми; 
цінності; традиції; довіра; вміння працювати в 
команді;

- шляхи реалізації соціального потенціалу: нефор-
мальні соціальні зв’язки, відносини та соціальні 
мережі; інформаційні канали;

- ресурси обміну: продукти інтелектуальної праці 
та творчих зусиль; інтелектуальна власність; освіта; 
професійний рівень працівників; продуктивні зді-
бності; інформація [4, с. 187].

При цьому науковці зазначають, «що елементи 
соціального потенціалу утворюють єдину систему 
і мають функціонувати одночасно і в сукупності, 
оскільки закономірності розвитку можливостей 
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його доцільніше використати для оцінки ефектив-
ності формування та реалізації соціального потенці-
алу підприємства, ніж до його структуризації.

Загалом, проведене дослідження свідчить про 
неоднозначність підходів науковців до структуриза-
ції соціального потенціалу підприємства, про їхню 
несистемність та необхідність подальших дослі-
джень. На нашу думку, соціальний потенціал під-
приємства повинен складатися із:

- потенціалу соціальної інфраструктури, який 
відображає можливості налагодження соціальних 
зв’язків між членами колективу;

- потенціалу соціальної політики, який відобра-
жає можливості соціальної захищеності та забезпече-
ності працівників та задоволення їхніх потреб;

- потенціалу кадрової політики, який відобра-
жає можливості налагодження сприятливого соці-
ально-психологічного клімату в колективі з метою 
отримання працівниками максимального задово-
лення від праці.

Також вважаємо, що соціальний потенціал під-
приємства включає елементи індивідуального (потен-
ціал життя, здоров’я, інтелектуальний, освітній, 
культурний потенціали) та групового (людський, 
репродуктивний, комунікативний, організаційний 
потенціали) соціального потенціалу, особливості 
яких також необхідно враховувати.

Висновки. Отже, проведене дослідження дозво-
лило визначити сутність соціального потенціалу під-
приємства та його структуру, що формує наукову 
новизну, має теоретичне та практичне значення, 
зокрема, розширює теоретичну базу соціальної та 
економічної наук у сфері вивчення соціального 
потенціалу. Щодо практичної значущості, то визна-
чення структурних елементів соціального потенціалу 
підприємства дозволить господарюючим суб’єктам 
швидше орієнтуватися при виборі напрямів, мето-
дів та інструментів реалізації соціальної політики, 
оскільки чітка визначеність компонентної будови 
соціального потенціалу а також володіння інформа-
цією про рівень кожного елемента дозволяє зорієн-
туватися щодо достатності потенціалу, його нестачі 
чи надлишку. При цьому науковий пошук повинен 
здійснюватися у сфері розробки методичних підхо-
дів до оцінки рівня соціального потенціалу підпри-
ємства.
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підприємства не можуть бути розкриті окремо, а 
лише у поєднанні, що потребує досягнення збалан-
сованого оптимального співвідношення між елемен-
тами» [4, с. 189].

Також у своєму дослідженні Г. Савіна та В. Ста-
рінська зазначили, що основним елементом соціаль-
ного потенціалу є неформальні соціальні зв’язки 
у колективі, які утворюються на довірчій основі. 
Проте деякі науковці трактують цей вид комуніка-
цій у колективі не тільки як соціальні зв’язки, але і 
як соціальні мережі, соціальні відносини, соціальну 
взаємодію персоналу.

Але, як зазначив О. Коваль, такі підходи до 
структуризації соціального потенціалу підприємства 
не мають практичної значимості. Це обумовлено, у 
першу чергу тим, що виділені компоненти соціаль-
ного потенціалу досить складно виміряти, оцінити 
та спланувати (ціннісні орієнтації, інтереси, потреби 
і запити у сфері праці). Тому О. Коваль запропону-
вав у склад соціального потенціалу машинобудівного 
підприємства включити компоненту, яка б відпові-
дала за відтворення працівника до праці. Відповідно, 
структура соціального потенціалу, згідно з його нау-
ковими поглядами, повинна відображати такі скла-
дові: якості працівника (забезпечують процес праці) 
або особистісна компонента, засоби мотивації (фор-
мують безпосередньо у працівника стан мотивації та 
компетенції) або компонент формування персоналу 
та засоби, які забезпечують процес праці в умовах 
всього підприємства або організаційна (забезпечу-
юча) компонента [10, с. 175]. При цьому особистісна 
компонента включає інноваційний, інтелектуальний 
та психофізичний потенціали; організаційна – забез-
печення охорони праці, ергономіки робочих місць, 
санітарно-гігієнічних умов тощо, формування та 
розвиток організаційної культури, система колек-
тивних трудових відносин; компонент формування 
персоналу (формування відтворення та здатності до 
праці) – мотивація персоналу, наявність соціальної 
інфраструктури, навчаючі програми та підвищення 
кваліфікації, наявність додаткового страхування на 
підприємстві.

Такий підхід до структуризації соціального потен-
ціалу підприємства вважаємо дискусійним, оскільки 
в ньому не настільки розроблена компонентна будова, 
скільки визначено передумови формування соціаль-
ного та трудового потенціалу підприємства.

Ф. Євдокимов та М. Губська у структурі соціаль-
ного потенціалу підприємства виділяють соціальні 
стандарти, фінансово-економічний потенціал та соці-
альні інвестиції. При цьому на основі пояснень нау-
ковців їхнього підходу до структуризації, можна зро-
бити висновок, що, скоріше, це елемент діяльності 
підприємства, яке функціонує на засадах соціаль-
ної відповідальності. Адже вченими зазначено, що 
соціальні стандарти на сьогодні повинні включати: 
стандарти захисту соціальних прав (право на працю, 
на професію, на умови праці, свобода професійних 
об’єднань, право на охорону здоров’я, соціальне 
забезпечення) та стандарти рівня життя (освіта, три-
валість життя, купівельна спроможність, оплата 
праці, дохід сім’ї тощо). А оскільки їх не можна 
оцінити та провести їх аудит, то використовується 
інший показник – соціальні інвестиції, який харак-
теризує рівень фінансових витрат компанії на соці-
альні заходи. У свою чергу, проведення соціальних 
інвестицій вимагає наявності відповідного фінан-
сово-економічного потенціалу.

Хоча з точки зору забезпечення соціальної без-
пеки працівників такий підхід має логіку, проте 



114 Серія Економічні науки

Випуск 14. Частина 3. 2015

8. Скляр Е.Н. Управление развитием социального потенциала 
промышленных предприятий / Е.Н. Скляр, И.О. Зверкович // 
Вестник Брянского государственного университета. – 2008. – 
№ 1. – С. 76-81.

9. Білоконенко Г.В. Сутність та зміст соціально-економічного 
потенціалу виробничої організації / Г.В. Білоконенко // Еко-

номіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: 
проблеми теорії та практики. – 2012. – № 3(19). – С. 80-97.

10. Коваль О.О. Модель використання соціального потенціалу 
машинобудівного підприємства / О.О. Коваль // Вісник Доне-
цького університету. Серія «Економіка». – Вип. 6(2). – 2012. – 
С. 174-179.

УДК 331.5.024.5

Наумко Ю.С.
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки

Сумського національного аграрного університету

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СЕЛА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті досліджено питання факторів впливу на формування трудових ресурсів та ефективність використання трудових 
ресурсів села в нових умовах господарювання Сумської області.

Ключові слова: трудові ресурси, робоча сила, оплата праці, формування, ринок праці, зайнятість населення.

Наумко Ю.С. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье исследованы вопросы факторов влияния на формирование трудовых ресурсов и эффективности использования 

трудовых ресурсов села в новых условиях хозяйствования Сумской области. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, оплата труда, формирование, рынок труда, занятость населения.

Naumko Yu.S. FACTORS OF INFLUENCE ON FORMATION OF RURAL LABOUR RESOURCES OF SUMY REGION
The article explored problems of factors of influence on the formation of labor resources and efficiency of the use of rural labor 

resources in new economic conditions of Sumy region. 
Keywords: labour resources, labour force, salary, formation, labour market, employment of population.

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в 
економічному та політичному житті України протя-
гом останніх років, не могли не вплинути на стан 
ринку праці, формування трудових ресурсів та сферу 
зайнятості населення.

Якісне відтворення, формування та раціональне 
використання трудових ресурсів залежать від рівня 
управління трудовими ресурсами на всіх рівнях. 
Серед основних факторів, що впливають на трудові 
ресурси, можна виокремити економічні, соціальні, 
демографічні.

Події, які відбувалися в Україні в останні роки, 
зробили проблему формування трудових ресурсів 
особливо гострою і актуальною.

Затяжна економічна криза в державі, «підсилена» 
проявами світової фінансової кризи, спричинила 
масове безробіття, падіння і без того невисокого рівня 
життя пересічних українців, негативно позначилася 
на демографічних характеристиках [6, с. 140-148].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблеми трудових ресурсів, розробки 
питань праці і зайнятості займались такі вчені: 
Д. Богиня, О. Бугуцький, М. Долішній, С. Гудзин-
ський, О. Дяків, Б. Душин, Ю. Краснов, Є. Лібанова, 
В. Злупко, О. Котляр, Р. Косодій, І. Левицький, 
М. Лобас, П. Макаренко, М. Матюха, П. Саблук, 
Н. Суліма, К. Якуба, В. Юрчишинта та ін.

З огляду на актуальність невирішених проблем і 
особливості сучасного періоду, нами було досліджено 
питання факторів впливу на формування трудових 
ресурсів й ефективність використання трудових 
ресурсів села в нових умовах господарювання.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження факторів впливу на процес формування тру-
дових ресурсів села Сумської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні використання трудових ресурсів формується 
під впливом багатьох факторів і процесів, з якими 
воно пов’язано прямими й опосередкованими 
зв’язками. Це вимагає нового підходу до вивчення 
проблем у використанні трудових ресурсів, аналізу 
їх функціонування під впливом виробничих та соці-
ально-економічних факторів в умовах реформування 
економіки [2, с. 15-18].

Разом з тим у зв’язку із великими змінами в 
характері розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва на перший план висуваються деякі нові аспекти 
удосконалення використання трудових ресурсів села. 
Необхідне уточнення і доповнення теоретичних розро-
бок з питань підготовки і перепідготовки кадрів для 
села, раціонального і «повного» використання тру-
дових ресурсів. Неповною мірою розроблені питання 
прогнозу перспективного рівня забезпеченості працею 
окремих галузей і територій [4, с. 192-196].

У сільськогосподарських підприємствах найбільш 
поширені такі види економічного стимулювання 
праці: відрядна оплата за обсяги виконаних робіт за 
тарифними ставками; підвищена оплата на збиранні 
врожаю; погодинна оплата праці; надбавки за роботу 
у святкові і вихідні дні; за кваліфікацію; за стаж; 
додаткова оплата за виконання плану; за досягнутий 
рівень виробництва; за збільшення рівня рентабель-
ності і зменшення витрат [1, с. 185].

На кількість і склад трудових ресурсів регіону 
впливає безліч факторів безпосереднього й опосе-
редкованого (через продуктивність праці) впливу. 
Визначені фактори впливу, на наш погляд, можуть 
бути класифіковані таким чином: територіальні, 
демографічні фактори, фактори зайнятості, вироб-
ничо-технічні, соціально-економічні й організаційні 
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фактори. Із зазначених груп до 
факторів суто безпосереднього 
впливу можна віднести тільки 
демографічні. Інші тією чи іншою 
мірою впливають на чисельність 
працюючих через продуктивність 
праці. При прогнозуванні потреби 
регіону у трудових ресурсах необ-
хідно враховувати, що усі фак-
тори та показники, що визнача-
ють кількісні та якісні параметри 
працівників, перебувають між 
собою в складному взаємозв’язку і 
зазнають впливу конкретних осо-
бливостей регіону [4, с. 192-196].

Особливістю сільського госпо-
дарства є те, що формування тру-
дових ресурсів відбувається під 
впливом багатьох факторів, вони 
різні за змістом і ефективності 
впливу. Саме тому збільшення 
кількості трудових ресурсів аграр-
них підприємств залежить від 
низки факторів (рис. 1):

Основними факторами впливу 
на формування трудових ресурсів 
на селі є: забезпечення стабіль-
ного зростання показників фінан-
сово-господарського розвитку та 
поліпшення матеріального стиму-
лювання через підвищення рівня 
заробітної плати.

Щоб сільське господарство як галузь матері-
ального виробництва країни виконувало належним 
чином свої функції щодо виробництва продуктів хар-
чування та сировини для промисловості, необхідно 
систематично і наполегливо підвищувати ефектив-
ність використання трудових ресурсів.

Удосконалення нової системи стимулювання 
праці підвищило зацікавленість усіх категорій пра-
цюючих у досягненні високих виробничих показни-
ків, що проявилося у стабільній роботі підприємства.

Рівень використання трудових ресурсів значною 
мірою залежить від фондоозброєності, оскільки під-
вищення рівня першого показника є наслідком наро-
щування потужностей і підвищення ефективності 
використання основних виробничих фондів у госпо-
дарстві.

Темпи зростання фондоозброєності є невисокими, 
у 2014 році вони знижуються, що є наслідком недо-

статньої кількості коштів у сільгосппідприємств для 
придбання основних засобів, ціни на які весь час 
зростають.

Одним із головних факторів підвищення рівня 
використання трудових ресурсів є їхня озброєність 
основними засобами, показником рівня яких є сума 
основних фондів у розрахунку на середньорічного 
працюючого (фондоозброєність) (табл. 1).

Результати розрахунків впливу фондоозброєності 
на рівень використання трудових ресурсів свідчать, 
що підвищення рівня фондоозброєності середньоріч-
ного працівника основними виробничими фондами на 
142,3% дає можливість підвищити рівень викорис-
тання трудових ресурсів у 2014 році, тоді як порів-
няно з 2013 роком цей показник на 1,4% менший.

Отже, підвищення рівня фондоозброєності праці 
є важливим фактором зростання рівня використання 
трудових ресурсів.
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Рис. 1. Фактори, що впливають на формування  
трудових ресурсів на селі

Джерело: систематизація наукової літератури [7, с. 158]

Таблиця 1
Вплив фондоозброєності на рівень використання трудових ресурсів  

у сільгосппідприємствах Сумської області

Показники

Група районів за рівнем фондоозброєності 
середньорічного працівника, грн У 

середньому
ІІІ група 

до І групи, %(до 32823)
І

(32824-42662)
ІІ

(понад 42663)
ІІІ

2014 рік

Кількість районів 9 5 4 18

Фондоозброєність праці, грн 30693 35427 43682 36601 142,3

Вироблено валової продукції 
на середньорічного працівника, грн 4324 5580 7986 5963 184,7

2013 рік

Кількість районів 7 7 4 18

Фондоозброєність праці, грн 31002 36458 44549 36952 143,7

Вироблено валової продукції 
на середньорічного працівника, грн 4591 5695 8582 6078 186,9

Джерело: розраховано автором за даними річних звітів господарств
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Методика, наведена у таблиці 2, може бути вико-
ристана у господарстві.

При переході до ринкових відносин найбільший 
вплив на формування трудових ресурсів чинять еко-
номічні чинники, причому не просто рівень заробіт-
ної плати в конкретній галузі, а її співвідношення з 
іншими галузями економіки і прожитковим мініму-
мом [5, с. 33].

Досліджуючи тенденції зміни трудової активності 
й оплати праці, важливо розглядати і такий показ-
ник, як виробництво валової продукції на одного пра-
цівника. Це підтверджують матеріали дослідження 
сільськогосподарських підприємств Сумської області 
(табл. 3).

На рівень трудової активності та управління тру-
довими ресурсами впливає рівень заробітної плати. 
У ІІІ групі підприємств, середньомісячна оплата 
праці в яких у 1,3 рази вища, ніж у І групі, виро-
блено у 2014 році на 81,1% більше валової продук-
ції порівняно з І групою. Середньомісячна заро-
бітна плата у 2013 році була нижчою на 0,6%, ніж 
у 2014 році, обсяг валової продукції на 1 праців-
ника – на 2,9 грн відповідно. Отже, підвищення 
рівня оплати праці – дієвий чинник управління під-
вищенням трудової активності та рівнем викорис-
тання трудових ресурсів.

Одним із основних економічних факторів форму-
вання трудових ресурсів є рівень заробітної плати. 
Однак використання тільки показника номінальної 
заробітної плати не дозволяє вивчити реальну дина-
міку соціально-економічних процесів, не дає дійсної 
картини створених тенденцій в економіці галузей, так 
як в ній не відбивається ні рівень інфляції, ні фак-

тичні зміни виробничих відносин. Навіть показник 
реальної заробітної плати не дозволяє досліджувати 
зміни доходів населення в динаміці по роках. Для 
цього потрібен новий показник, який враховує купі-
вельну спроможність з точки зору можливості реалі-
зації життєво-необхідних потреб людини [5, с. 33].

Одним із чинників, які впливають на ефектив-
ність праці, є рівень кваліфікації. Так, зміна в ква-
ліфікованій праці призводить до пропорційної зміни 
в продуктивності праці, але внесок окремого фактора 
в економічне зростання є не зовнішнім доповненням 
до вихідного обсягу виробництва, а результатом 
структурних змін в процесі формування продук-
ції [3, с. 126].

Рівень використання трудових ресурсів значною 
мірою залежить від фондоозброєності, оскільки під-
вищення рівня першого показника є наслідком наро-
щування потужностей і підвищення ефективності 
використання основних виробничих фондів у госпо-
дарстві.

Ефективність праці працівників підприємства 
варто оцінювати їх впливом на кінцеві результати 
діяльності сільськогосподарських підприємств, тобто 
виробництво продукції, яка буде визнана на ринку і 
дасть прибуток. Якщо за критерії оцінки управлін-
ських кадрів брати провідні виробничі показники, 
така оцінка якнайповніше буде характеризувати ефек-
тивність роботи цієї категорії працівників, оскільки 
за основу беруться результативні показники.

Однією із особливостей сільськогосподарського 
виробництва є те, що частина виробленої продук-
ції витрачається у господарствах на власні потреби. 
Тому розрахунок продуктивності праці необхідно 

Таблиця 2
Групи методик виявлення якостей праці управлінських працівників сільгосппідприємств Сумської області

Групи методик Переваги Недоліки

1. Виявлення особистих якостей 
працівника характеристика різних сторін діяльності складність вибору показників якості 

праці

2. Виявлення рівня виконання 
функціональних обов’язків

виявлення своєчасного та якісного вико-
нання посадових обов’язків

відсутній зв’язок з результатами вироб-
ництва

3. Виявлення результатів праці виявлення трудового внеску працівників 
у виробничу діяльність підприємства

немає одиночного загальновизначеного 
критерію, не розроблено систему показ-
ників оцінки праці

4. Комплексна оцінка дозволяє судити про працівника, якість 
праці та його результати

занадто складні та об’ємні розрахунки, 
велика кількість показників

Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Залежність трудової активності працівників сільгосппідприємств Сумської області від рівня оплати праці

Показники

Група районів за рівнем середньомісячної 
оплати праці, грн У 

середньому
ІІІ група 

до І групи, %(до 1175)
І

(1176-1307)
ІІ

(понад 1308)
ІІІ

2014 рік

Кількість районів 2 12 4 18

Середньорічний фонд оплати праці 
на 1 працівника, грн 12528 14868 16140 14512 128,8

Середньомісячна оплата праці, грн 1044 1239 1354 1212 129,7

Вироблено валової продукції 
на 1 працівника, грн 4237 5981 7672 5963 181,1

2013 рік

Кількість районів 4 9 5 18

Середньорічний фонд оплати праці 
на 1 працівника, грн 12869 15236 16513 15012 128,3

Середньомісячна оплата праці, грн 1096 1291 1415 1302 129,1

Вироблено валової продукції 
на 1 працівника, грн 4468 5452 7961 6078 178,2

Джерело: розраховано автором за даними річних звітів господарств
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здійснювати як по валовій, так і товарної продук-
ції, яка є кінцевою і робить вплив на результативні 
показники підприємства. Розрахунок продуктив-
ності праці в порівнянних і поточних цінах тільки 
по валової продукції має низку недоліків, оскільки 
у цій продукції міститься повторний рахунок зробле-
них витрат. Крім того, на неї впливає співвідношення 
живої і матеріалізованої праці. На нашу думку, для 
розрахунку продуктивності праці найбільш при-
йнятний показник обсягу чистої продукції, викорис-
тання якого натомість валової продукції дозволить 
виключити повторний рахунок матеріальних витрат 
і більш точно передати економію уречевленої праці. 
На практиці в сільськогосподарських підприємствах 
обчислюється величина: фактично реалізований або 
чистий доход – валовий доход [5, с. 33].

Висновки. Таким чином, для виправлення стано-
вища, що склалося в аграрному секторі економіки 
щодо управління трудовими ресурсами, доцільно вдо-
сконалити організацію оплати праці, оскільки низько-
оплачувана праця буде знижувати трудову активність 
та рівень використання трудових ресурсів. Необхідно 
стимулювати працю тих працівників, які мають висо-
кий рівень кваліфікації, вищу освіту. Саме кваліфіко-

вані працівники – це найсуттєвіший фактор розвитку 
сільськогосподарського підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

У статті зроблено логіко-теоретичний аналіз наукових джерел та узагальнення наукових підходів до досліджуваної проблеми, 
визначено сутність управлінської діяльності як у загальній системі шкільної освіти, так і, зокрема, початкової. Простежено механізми 
її оптимізації з метою розвитку педагогічної системи. Управління освітнім процесом у освітньому закладі визначено як цілеспрямо-
вану взаємодію керуючої та керованої підсистем динамічної педагогічної системи, що характеризується націленістю на вирішення 
освітніх завдань, стійкою структурою й забезпечує її цілісність, ефективну реалізацію функцій та досягнення запланованого ре-
зультату. У контексті змісту дослідження розглянуто також поняття «менеджмент шкільної освіти» як теорію й практику управління 
навчальним закладом, що передбачає створення умов для налагодження співробітництва, суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників 
педагогічного процесу з метою його розвитку як цілісної системи та індивідуально-творчого розвитку особистості дитини і педагога.

Ключові слова: управління, менеджмент, початкова ланка освіти, педагогічний, освітній процес, управлінська діяльність.

Спивак Я.О. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
В статье сделан логико-теоретический анализ научных источников и обобщены научные подходы к исследуемой проблеме, опреде-

лена сущность управленческой деятельности как в общей системе школьного образования, так и, в частности, начальной. Прослежены 
механизмы ее оптимизации с целью развития педагогической системы. Управление образовательным процессом в образовательном 
учреждении определено как целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем динамической педагогиче-
ской системы, характеризующееся нацеленностью на решение образовательных задач, устойчивой структурой и обеспечивающее ее 
целостность, эффективную реализацию функций и достижения запланированного результата. В контексте содержания исследования 
рассмотрено понятие «менеджмент школьного образования» как теорию и практику управления учебным заведением, которая предус-
матривает создание условий для налаживания сотрудничества, субъект-субъектного взаимодействия участников педагогического про-
цесса с целью его развития как целостной системы и индивидуально-творческого развития личности ребенка и педагога.

Ключевые слова: управление, менеджмент, начальное звено образования, педагогический, образовательный процесс, 
управленческая деятельность.

Spivak Y.O. THE PECULIARITIES OF PARIMARY EDUCATION IN MODERN SCHOOL
The article made the logical-theoretical analysis of scientific literature and summarize the scientific approach to the research problem, 

defined the essence of management activities in the general school system and, in particular, initial. It traces its optimization mechanisms 
for the development of the educational system. Management of educational process in educational institution is defined as the purposeful 
interaction manage and control subsystems of dynamic educational system characterized aimed at solving educational problems, a 
stable structure, and ensures its integrity, the effective implementation of the functions and achieve planned results. In the context of the 
content of the study also examined the concept of management of school education - as the theory and practice of management of the 
institution, which provides for the creation of conditions for cooperation, subject - subject interaction of participants of educational process 
with a view to its development as an integrated system, and individual creative development of the child and the teacher .

Keywords: administration, management, initial levels of education, pedagogical, educational process management activities.



118 Серія Економічні науки

Випуск 14. Частина 3. 2015

Постановка проблеми. Для системи освіти в 
Україні та й для світового освітянського простору 
притаманні сьогодні пошуки нового сенсу педаго-
гічного управління та педагогічної діяльності, які 
ґрунтуються на принципово нових засадах. Сучасні 
модернізаційні процеси у вітчизняній освіті зорієнто-
вані на формування якісно нової системи освітнього 
менеджменту з урахуванням міжнародного досвіду 
й специфіки економічних та соціокультурних умов, 
що вимагає суттєвих змістових, структурних, органі-
заційних перебудов, постійного пошуку нових техно-
логій управління якістю роботи навчальних закладів 
різних типів і форм власності.

Ускладнення змісту початкової освіти, зорієнтова-
ного на розвиток цілісної, життєво компетентної осо-
бистості дитини, самого педагога й, відповідно, функ-
цій і умов діяльності сучасного навчального закладу 
потребують принципових змін в організаційному та 
технологічному аспектах сучасного стилю управ-
ління, який, на жаль, зберігає певною мірою автори-
таризм у прийнятті управлінських рішень щодо від-
бору та реалізації змісту, вибору моделей організації 
освітнього процесу. Причинами є інерційність педаго-
гічного мислення, відсутність гнучкості, креативності 
у прийнятті управлінських рішень значної кількості 
керівників, що гальмує інноваційні процеси не лише 
у початковій ланці освіти, а й освітній галузі загалом. 
Отже, постає проблема пошуку ефективних техноло-
гій управління освітнім процесом початкової школи 
для оновлення всіх аспектів її діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея 
вдосконалення змісту початкової освіти зумовлена 
концептуальними положеннями Базового компо-
нента початкової освіти й має глибоке методологічне 
та психолого-педагогічне підґрунтя.

Проблеми управління освітою торкалися у своїх 
роботах Й. Ґербарт, А. Дістервеґ, Я. Коменський, 
Дж. Локк; усебічне обґрунтування зв’язків знань 
різних наук подано в працях К. Ушинського. Психо-
логічні засади процесу управління в системі шкіль-
ного навчання розкрито у дослідженнях Л. Вигот-
ського, В. Давидова, В. Зінченка та ін.

Із кола сучасних дослідників, які вивчають 
питання управління початковою освітою на різ-
них її рівнях, можна відзначити наукові розвідки 
М. Арцишевської,  К. Гуз, О. Кононко, О. Лобан-
чук, Л. Масол, О. Сухаревської, Т. Яновської та ін. 
Низка наукових робіт з педагогіки –Н. Васюкової,  
Т. Комарової, Ю. Рюміної, Г. Черданцевої – засвід-
чує наявність теоретичної основи для побудови сис-
теми управління освітнім процесом сучасної почат-
кової школи.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану 
системи управління початкової освіти в Україні та 
тенденцій вдосконалення цього процесу як одного із 
головних напрямків управлінської стратегії, взаємо-
дії керуючої та керованої підсистем на різних (стра-
тегічному, тактичному й оперативному) рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Удо-
сконалення змісту, ускладнення функцій і умов 
діяльності сучасного навчального закладу потребу-
ють значних змін в організаційному та технологіч-
ному аспектах управління освітою.

Базовими для визначення особливостей управ-
ління шкільною освітою в сучасних умовах є наукові 
положення теорії управління та теорії управління 
освітою, зокрема ті, що висвітлюють сутність ключо-
вих категорій «управління», «менеджмент», «освіт-
ній менеджмент» тощо та дають змогу визначити 
стратегію наукового пошуку.

Методологічні засади дослідження стано-
вили такі наукові підходи: конкретно-історичний  
(В. Пікельна), що дає змогу усвідомити залежність 
процесу управління початковою ланкою навчального 
закладу від реального впливу економічних, суспіль-
них, соціально-педагогічних чинників; комплексний 
(Т. Шамова), пов’язаний із необхідністю викорис-
тання сукупності методів дослідження суміжних 
наук, оскільки сам процес управління є багатоаспек-
тним; системний (Ю. Конаржевський, В. Лазарев, 
М. Поташник,), який дозволяє представити систему 
управління цілісно в єдності її керівної та керова-
ної підсистем; компетентнісний (Н. Бібік, С. Бондар, 
О. Пометун, та ін.), що підкреслює орієнтацію стра-
тегії дошкільної освіти на освоєння дітьми різнома-
нітних компетенцій, затверджених законодавчими 
документами, Базовим компонентом початкової 
освіти; потребу в професійно компетентних фахів-
цях; особистісно зорієнтований (Ш. Амонашвілі,  
Ю. Манилюк, А. Плігін), зумовлений соціально-пси-
хологічними та психолого-педагогічними аспектами 
управлінської діяльності в системах «керівник – під-
леглі», «педагоги – діти».

Означені методологічні підходи є інструмен-
том пізнання передусім сутності ключових понять 
дослідження: управління й менеджменту в контек-
сті вивчення специфіки діяльності початкової ланки 
освіти – елементу системи шкільної освіти  як сис-
темного утворення.

Зауважимо, що ці поняття вимагають систем-
ної оцінки, оскільки будь-який навчальний заклад 
є як цілісною динамічною соціально-педагогічною 
системою взаємопов’язаних компонентів, що стано-
вить особливу єдність із середовищем, так і части-
ною системи вищого рівня (В. Бондар, Г. Єльнікова, 
В. Пікельна, Є. Хриков та ін.). Ці положення та 
визначені науковцями ознаки поняття «система» ми 
сприймаємо як методологічні, що дозволяють отри-
мати доступ до суттєвих характеристик та зв’язків, 
які забезпечують функціонування й розвиток кон-
кретної освітньої системи, якою є початкова школа.

Початкова освіта як соціально-педагогічна сис-
тема має основні ознаки, які є характерними для 
будь-якої соціальної системи, а саме: цілеспрямова-
ність (наявність мети, призначення); власна струк-
тура як сукупність взаємопов’язаних елементів –  
підсистем (управління, освітній процес, педагогіч-
ний колектив, дитячий колектив); цілісність, яка 
є інтегративним продуктом, результатом взаємодії 
елементів у системі й найважливішою її характерис-
тикою; ієрархічність організаційної будови, зв’язків 
та відносин, що підвищує керованість навчального 
закладу та ефективність його управління. Особли-
вості функціонування та розвитку  початкової ланки 
освіти як системи зумовлено як внутрішніми, так 
і зовнішніми чинниками. Початкова освіта як сис-
тема вступає у взаємини з навколишнім зовнішнім 
середовищем і тому є відкритою, націленою на вза-
ємодію з різними державними структурами та соці-
альними інститутами. Так, на розвиток початкової 
освіти впливають такі чинники, як ставлення до неї 
держави й суспільства, державна політика в галузі 
освіти й відповідні нормативно-правові документи; 
соціально-економічний рівень суспільного розви-
тку й соціально-моральні цінності суспільства зага-
лом та конкретних регіонів зокрема; статус закладу, 
який може передбачати певні особливості функціо-
нування, пріоритетні напрями чи можливості розви-
тку. Водночас початкова ланка освіти є самодостат-
ньою, внутрішньоцілісною соціально-педагогічною 
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системою, поліструктурною за своєю будовою та з 
наявними власними внутрішніми чинниками розви-
тку. Останніми є, зокрема, наявність власної стра-
тегічної програми розвитку, включеність у загальні 
інформаційні мережі, характер взаємин у системі 
«керівник – колектив», рівень професійної  компе-
тентності працівників, матеріально-фінансова база 
тощо.

Отже, сутнісними ознаками початкової ланки 
освіти як соціально-педагогічної системи є її відкри-
тість і водночас внутрішня зацикленість та самодос-
татність. 

Слід зупинитися на характеристиці управління, 
яке є підсистемою загальної системи освіти і має всі 
притаманні їй ознаки й властивості: цільове призна-
чення, яке полягає в забезпеченні цілісності і жит-
тєдіяльності; структурованість, яка становить сукуп-
ність загальних функцій управління; цілісність, 
зумовлена інтегрованим результатом взаємодії вико-
наних на певному рівні всіх функцій управління; 
ієрархічність організаційної структури процесу 
управління.

Проведено аналіз поняття «управління», який 
довів його остаточну невизначеність. Так, у класич-
ній теорії управління воно визначено як «процес 
планування, організації, мотивації, контролю, необ-
хідний для того, щоб сформулювати й досягти цілей 
організації». За філософським словником, визна-
чення терміна «управління» полягає у визнанні його 
як «об’єктивного процесу впорядкування систем, 
суть якого полягає у забезпеченні їхньої цілісності, 
підтриманні заданого режиму діяльності й досяг-
нення мети шляхом обміну інформацією між їхніми 
підсистемами (керуючою й керованою системами) по 
каналах прямого й зворотного зв’язку». Отже, неза-
лежно від особливостей наукових підходів суть цього 
поняття стосується процесу й відносин учасників 
цього процесу.

На основі аналізу низки наукових праць ми 
можемо визначити, що багато дослідників (В. Афа-
насьєв, Г. Єльнікова, В. Сластьонін, Є. Хриков та 
ін.) визначення сутності управління пов’язують 
з поняттям «діяльність». Зокрема, Г. Єльнікова 
характеризує управління як особливий вид людської 
діяльності в умовах постійних змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища, який забезпечує цілеспря-
мований вплив на керовану систему для збереження 
і впорядкування її в межах заданих параметрів на 
основі закономірностей її розвитку та дії механізмів 
самоуправління.

Разом з тим, на нашу думку, є також визначення 
управління за допомогою терміна «вплив», який 
указує на головне в управлінні – момент впливу 
на свідомість, поведінку й діяльність людей. Так, 
В. Шипунов, Е. Кішкель під управлінням розумі-
ють цілеспрямований вплив на колективи людей 
для організації та координації діяльності в склад-
них динамічних системах. О. Кузьмін зазначає, 
що управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з 
метою змінити його стан або поведінку у зв’язку із 
зміною обставин. 

Тому, спираючись на окреслені вище наукові 
позиції, можна визначити управління як процес, 
найважливішими сутнісними ознаками якого є 
його діяльнісний вплив на систему загалом або на її 
окремі ланки з метою забезпечення їх ефективного 
функціонування й розвитку. 

У дослідженні порушеної проблеми важливим 
є аналіз поняття «управління освітою», зокрема, у 
контексті управління закладом освіти

Як свідчить аналіз наукових джерел, термін 
«управління освітою» має багато різних визначень, 
залежно від авторської компетентності й бачення 
його сутності та повноти зв’язків між головними еле-
ментами й зовнішнім середовищем.

Аналіз особливостей визначення цього поняття 
в працях багатьох дослідників за такими характе-
ристиками, як: суть управління (управління – це…), 
мета (спрямованість) управління, засоби управління 
та його об’єкт – показує три основні підходи до розу-
міння поняття «управління освітою»: визначення 
управління як цілеспрямованого впливу суб’єкта 
управління на керований об’єкт, що призводить до 
його зміни (Г. Єльнікова,  В. Пікельна та ін.). Тобто 
управління розглядається з боку того, хто керує, без 
урахування зворотної дії тих, на кого здійснюється 
цілеспрямований вплив; розуміння управління як 
процесу взаємодії елементів, суб’єктів, у результаті 
якого відбувається їхня зміна (Т. Шамова, П. Тре-
тьяков та ін.). 

У ході проведеного аналізу простежується висно-
вок про те, що принциповою ознакою у визначенні 
сутності поняття «управління освітою» є його ціле-
спрямованість, і в цьому контексті важливим є роз-
різнення цілей управління та цілей навчального 
закладу. Інакше кажучи, як зазначає Є. Хриков, 
метою управління є створення необхідних умов для 
реалізації цілей навчального закладу. 

Можна зробити висновок, що управління освіт-
нім процесом як педагогічною системою забезпечує, 
з одного боку, збереження його цілісності та мож-
ливості сукупного впливу на компоненти структури, 
з іншого – ефективне функціонування, показником 
якого є досягнення цілей освітнього процесу. 

Отже, на основі аналізу різних джерел, беручи 
за основу у визначенні поняття управління підхід 
«управління як взаємодія», у нашому дослідженні 
ми будемо послуговуватися таким визначенням: 
управління освітнім процесом дошкільного навчаль-
ного закладу – це цілеспрямована взаємодія керую-
чої та керованої підсистем динамічної педагогічної 
системи, що характеризується націленістю на вирі-
шення освітніх завдань, стійкою структурою й забез-
печує її цілісність, ефективну реалізацію функцій та 
досягнення запланованого результату. Така позиція 
відображає системний підхід у дослідженні питання 
управління освітнім процесом початкової школи як 
системою, побудованою на засадах інтеграції. Тому 
очевидною є необхідність звернення до категорії 
«освітній процес». 

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити базові 
аспекти в трактуванні цього поняття. Слід відзна-
чити, що існує взаємопов’язаність та взаємне про-
никнення, певною мірою тотожність понять «освіт-
ній процес» та «педагогічний процес». Звернемось 
ще до кількох визначень, які є суттєвими для уточ-
нення змісту й сутності категорії «освітній процес»:

1) це процес, що реалізує цілі освіти й виховання 
в умовах педагогічних систем (Ю. Бабанський);

2) спеціально організована взаємодія педагогів 
і вихованців, спрямована на вирішення розвиваль-
них і освітніх завдань (О. Міщенко, В. Сластьонін, 
Е. Шиянов);

3) цілеспрямована, змістовно насичена й органі-
заційно оформлена взаємодія педагогічної діяльності 
дорослих і самозміни дитини в результаті активної 
життєдіяльності при провідній і спрямовуючій ролі 
вихователів (Б. Лихачов).

Наведені вище визначення вказують на те, що 
вчені дотримуються єдності думок стосовно того, що 
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освітній процес – це цілеспрямований процес реа-
лізації завдань виховання та розвитку особистості 
дитини. При цьому практично всі автори (Ю. Бабан-
ський, О. Міщенко, В. Сластьонін, Е. Шиянов та 
ін.) освітній процес розглядають як динамічну педа-
гогічну систему, найважливішою характеристикою 
якої є її цілісність як внутрішня єдність усіх компо-
нентів і яка будується й розвивається з урахуванням 
певних принципів, форм і методів.   

Педагогічний процес з погляду сучасної науки 
розглядається як цілісне явище, якому властиві всі 
ознаки системи. У працях В. Афанасьєва, Н. Кузьмі-
ної, В. Лазарева, та ін. виділено низку ознак ціліс-
ного педагогічного процесу як системи:

1. Наявність мети (цілі), яка є детермінантою 
освітнього процесу як сукупність вимог суспіль-
ства, як соціальне замовлення. У змісті освіти мета 
педагогічно інтерпретується у зв’язку з урахуван-
ням, наприклад, типу та особливостей функціону-
вання закладу, віку вихованців, рівня їхнього осо-
бистісного розвитку та ін. Теоретично та практично 
мета є системоутворювальним чинником освітнього 
процесу. Щодо початкової школи, вона полягає в 
розвитку кожної дитини відповідно до її можли-
востей, найбільш повному розкритті її здібностей 
та задатків.

2. Цілісність, яка полягає в тому, що освітній 
процес як система володіє інтегративними якостями, 
тобто такими, якими не володіє жоден з окремо взя-
тих компонентів. Цілісність як внутрішню єдність 
компонентів освітнього процесу вчені визначають 
його найважливішою системною характеристикою.

3. Структурованість, яка визначається впорядко-
ваними взаємозв’язками та відношеннями між ком-
понентами освітнього процесу, що забезпечують його 
внутрішню міцність і стійкість.

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що освітній 
процес є динамічною педагогічною системою, яка 
характеризується наявністю цілей, цілісністю та 
стійкою структурою й полягає в спеціально організо-
ваній взаємодії педагогів і вихованців, спрямованій 
на вирішення розвивальних і освітніх завдань.

Основою теорії управління початковою ланкою 
освіти є загальна теорія управління та теорія шкіль-
ного управління.

Теорія управління системою шкільної освіти про-
тягом останнього десятиліття динамічно розвива-
лась: розроблено теорію управління освітою, виді-
лено функції управління, виявлено значущість цих 
функцій, розглянуто питання планування й органі-
зації діяльності керівника шкільного закладу, вияв-
лено умови управління розвитком дошкільної освіти 
та якістю роботи школи у сучасних умовах (К. Бєлая, 
К. Крутій, Л. Пісоцька, Л. Поздняк, Л. Покроєва, 
Р. Чумічова, О. Янко та ін.). Аналіз психолого-педа-
гогічних досліджень з цього питання дозволяє визна-
чити сутність управлінської діяльності як у загальній 
системі шкільної освіти, так і в межах початкової. 

Зазначимо, що протягом усіх періодів розвитку 
система управління шкільною освітою мала власну 
специфіку, пов’язану з притаманними лише почат-
ковій школі специфічними рисами в діяльності та 
управлінні. У сучасних умовах ця специфіка зумов-
лена передусім модернізаційними процесами, які 
відбуваються у початковій освіті, що передбачає 
зміну освітньої філософії загалом, зокрема, у змісті 
(Базовий компонент початкової освіти, нові й онов-
лені програми навчання, виховання та розвитку 
дітей і методичні орієнтири щодо їх реалізації), 
формах та методах розвитку, виховання й навчання 

дітей (нові підходи до форм організації різних видів 
діяльності дітей, зокрема навчальної; інноваційні 
методики та технології проведення занять), крите-
ріях оцінки якості освіти (нові форми контрольно-
аналітичної діяльності, запровадження моніторингу 
якості освіти). Специфічні риси управлінської сис-
теми шкільної освіти відзначені в працях К. Крутій, 
С. Нікітіної, С. Пєхарєвої, Л. Пісоцької, О. Янко та 
ін. Автори відзначають, що зміна парадигми освіти, 
ускладнення умов діяльності сучасної школи спричи-
нили значні зміни й організаційного аспекту управ-
ління – цілей, задач, функцій, принципів і підходів 
до управління, а також змін професійної управлін-
ської культури.    

Із метою ґрунтовнішого розгляду та розкриття 
особливостей управлінських аспектів з урахуван-
ням інтересів і можливостей усіх учасників почат-
кової освіти  необхідно зупинитись на спорідненому 
в понятійно-термінологічному апараті нашого дослі-
дження терміні – менеджмент.

Як зазначає А. Губа, узагальнюючи різні нау-
кові підходи, у сучасних наукових дослідженнях 
під менеджментом розуміють: вид діяльності щодо 
керівництва людьми в найрізноманітніших органі-
заціях; активне використання ціннісних соціокуль-
турних чинників для підвищення ефективності еко-
номічної діяльності; інтегративну науку, специфічну 
галузь людського знання, завдяки якій здійснюється 
функція керівництва людьми; фах певної категорії 
людей, соціальної верстви тих, хто здійснює роботу 
з управління. 

У контексті завдань нашого дослідження важли-
вим є з’ясування співвідношення понять «менедж-
мент» й «управління» з погляду дослідників цього 
питання. Аналіз зарубіжної літератури з проблем 
управління доводить, що автори вкладають у тер-
міни «менеджмент» та «управління» майже іден-
тичне смислове навантаження (М. Альберт, М. Мес-
кон, Ф. Хедоурі та ін.). 

Проте у працях більшості науковців знаходимо 
суттєві відмінності як у тлумаченні суті, так і в 
застосуванні цих понять. Так, на думку А. Губи,  
менеджмент відрізняється від управління тим, 
що передбачає свободу прийняття рішень керів-
ників і підлеглих за умов невизначеності ситуа-
ції. А поняття «управління» з позиції вітчизня-
ної науки сформувалося в надрах адміністративної 
системи, ґрунтується на обмеженні такої свободи й 
визначеності основних подій і процесів через їх цен-
тралізоване планування.

Заслуговує на увагу аналіз відмінностей у тлума-
ченні сутності цих понять, який наводить І. Проко-
пенко, за такими критеріями: по-перше, у менедж-
менті як сучасній філософії управління пріоритетом 
є орієнтація на людину, її потреби, створення умов, 
що забезпечують мотивацію колективної та індиві-
дуальної діяльності, розвиток окремої особистості; 
по-друге, специфікою менеджменту є децентраліза-
ція управління закладом, тобто делегування повнова-
жень і відповідальності, що значно підвищує вимоги 
як до керівника закладу, так і до інших суб’єктів 
навчально-виховного процесу, насамперед педагогів, 
їхньої ініціативи, творчості, професіоналізму.  

Відзначимо, що більшість науковців обстоюють 
думку, згідно з якою термін «управління» є більш 
широким та об’ємним, а менеджмент – це одна з 
форм управління. 

Отже, проаналізувавши різні наукові підходи, 
ми схиляємось до розгляду менеджменту як теоре-
тико-практичного складника управління освітою, що 
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полягає у використанні окремих його принципів в 
управлінській діяльності.

Виходячи із загальних підходів до розуміння 
нами поняття «менеджмент», конкретизуємо 
поняття освітнього менеджменту й зупинимось на 
пов’язаному з цим понятійному полі. Суттєвим є те, 
що термін «менеджмент» у психолого-педагогічній 
літературі вживається в різних словосполученнях, 
основними з яких є такі: «шкільний менеджмент» 
(М. Латипова, А. Нємов, Т. Шамова), «менеджмент 
в освіті» (Н. Коломинський, В. Крижко, Є. Пав-
лютенков), «освітній та навчальний менеджмент» 
(Д. Дзвінчук, В. Козаков), «педагогічний менедж-
мент» (В. Бондар, В. Маслов, В. Симонов, В. Шар-
кунова). Термін «педагогічний менеджмент» є най-
більш уживаним у науковій літературі й виявляє 
свою сутність як теорія, методика й технологія 
ефективного управління педагогічними системами 
(В. Сімонов). Він має певну специфіку й закономір-
ності, зумовлені особливостями його предмета, про-
дукту й результату праці менеджера освіти.

Висновки. Узагальнення результатів аналізу нау-
кових розвідок та практичних аспектів сучасного 
освітнього простору дали змогу виокремити такі осо-
бливості управління шкільною освітою в сучасних 
умовах і, зокрема, її початковою ланкою:  специ-
фічність функціонування, яка не завжди дозволяє 
пряме перенесення загальних теоретичних позицій і 
технологій управління освітою з інших освітніх сис-
тем у практику початкової школи. Вони мають бути 

наповнені змістом, адекватним сучасним особливос-
тям функціонування й завданням початкової школи. 
Це актуалізує необхідність досліджень щодо впрова-
дження основ менеджменту не лише в управлінську 
діяльність керівника навчального закладу, а біль-
шою мірою – в освітній процес, у власне педагогічну 
діяльність суб’єктів освітнього процесу.

У сучасних умовах ця специфіка спричинена і 
модернізаційними процесами, що відбуваються в 
освіті та передбачають зміну освітньої філософії зага-
лом, зокрема, у змісті, формах і методах розвитку, 
виховання та навчання дітей, критеріях оцінки якості 
освіти (нові форми контрольно-аналітичної діяль-
ності, запровадження моніторингу якості освіти).

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управле-

ние / В.Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1981. – 432 с.
2. Боднар О. С. Організаційно-педагогічні засади експертного оці-

нювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл :  
автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.06  «Теорія та 
методика управління освітою» / О. С. Боднар. – К., 2008. – 22 с.

3. Губа А.В. Теоретико-методичні засади  формування управ-
лінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти : 
дис. ... док. пед. наук : спец. 13.00.04  / А.В. Губа.  – Луганськ, 
2010. – 386 с.

4. Єльнікова Г.В. Наукові основи адаптивного управління закла-
дами та установами загальної середньої освіти :  дис. … док. 
пед. наук : спец. 13.00.01 / Г.В. Єльнікова. – К., 2005. – 453 с.

5. Пікельна В.С. Управління школою : у 2-х ч. Ч. I. / В.С. Пікельна. –  
Х. :  Основа, 2004. – 112 с.



122 Серія Економічні науки

Випуск 14. Частина 3. 2015

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 336.71

Баріда Н.П.
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  
У ФОРМУВАННІ МОНЕТАРНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена дослідженню ролі Національного банку України у формуванні монетарних передумов розвитку економіки. 
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Статья посвящена исследованию роли Национального банка Украины в формировании монетарных предпосылок разви-
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The article investigates the role of the National Bank of Ukraine in the formation of monetary preconditions for economic development. 
The mechanism of evolution of the central bank as an institution of state regulation of the economy. The necessity of change of orientation 
of the NBU monetary incentives for the purpose of economic development.
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Постановка проблеми. Перед Національним 
банком як ключовим інститутом державного регу-
лювання монетарної сфери економіки постали не 
тільки виклики глобального світового масштабу, а 
і завдання локального характеру, адже Україна є 
державою із сировинною економікою, стан якої та 
валютні резерви напряму залежать від кон’юнктури 
світового ринку, і, як наслідок монетарне регулю-
вання має бути спрямоване на формування такої 
структури економіки, яка створить підґрунтя для 
ефективного функціонування грошової системи 
України, забезпечить передумови стійкого розвитку 
економіки.

Глибока фінансово-економічна криза в нашій 
країні обумовлена дією низки внутрішніх і зовніш-
ніх шоків, пов’язаних із незавершеністю процесів 
ринкової трансформації, вузькістю внутрішнього 
ринку, відсталою структурою економіки, накопиче-
ними дисбалансами у фінансовій та реальній сферах 
економіки, низьким рівнем доходів та заощаджень 
населення, високим рівнем інфляції, доларизації та 
тіньового сегменту економіки. В умовах визначених 
завдань і функцій Національний банк України вия-
вився не готовим протидіяти кризі та сприяти подо-
ланню проблем реальної економіки.

У межах законодавчо визначеного у Конституції 
України та Законі «Про НБУ» основного завдання 
НБУ, а саме – стабільності грошової одиниці та від-
сутністю законодавчої норми, яка б спрямовувала 
його діяльність на стимулювання розвитку реальної 

економіки. Перегляд цієї уже, здавалося б, остаточно 
вирішеної проблеми обумовлений не лише необхід-
ністю відновлення економіки, але й зміною на сучас-
ному етапі посткризового відновлення світової еконо-
міки деяких фундаментальних закономірностей, які 
визначають вибір цілі монетарної політики та цільо-
вої спрямованості діяльності центральних банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова 
школа під керівництвом М.І. Савлука стверджує, що 
головне призначення центрального банку – управ-
ління пропозицією грошей і регулювання діяльності 
банків з метою забезпечення стабільності національної 
валюти [5, c. 506]. Так само М.Ф. Пуховкіна, ствер-
джуючи, що центральний банк – це державний орган, 
його суть передає через основні напрями діяльності, 
тобто власне через функції [6, c. 12; c. 17-20]. У свою 
чергу Б.П. Адамик головну увагу зосереджує на ролі 
центрального банку в якості головної ланки грошово-
кредитної системи, що має вирішальний вплив на 
стабільність грошей та надійність банків [1, с. 9]. 
У роботі В.О. Романишина та Ю.М. Уманціва також 
розглядається призначення центрального банку, під 
яким автори розуміють управління грошовим обо-
ротом з метою забезпечення стабільного неінфляцій-
ного розвитку економіки [4, с. 12]. На думку доцен-
тів О.М. Колодізєва і В.Ф. Колесніченко, центральний 
банк – це емісійний, розрахунковий і касовий центр, 
що здійснює нагляд за усією кредитною системою і 
використовується як найважливіший інструмент кре-
дитно-грошової політики держави [3, с. 15].
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Як бачимо, відсутні єдині позиції у низці праць 

вітчизняних та зарубіжних економістів щодо трак-
тування ролі і місця центрального банку у системі 
монетарного регулювання економіки, саме як дер-
жавного органу регулятивного впливу на економічні 
процеси засобами та методами грошово-кредитної 
політики, а відтак – цільової спрямованості його 
діяльності та завдань монетарної політики.

Постановка завдання. Завдання статті полягає 
в тому, щоб дослідити механізм еволюції, цільові 
завдання та роль сучасного Центрального банку в 
монетарному стимулюванні економіки і на цій основі 
визначити роль НБУ у формуванні передумов еконо-
мічного зростання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок 
виступає потужним стимулюючим механізмом роз-
витку економіки, адже забезпечує зв’язок між 
виробництвом і споживанням та неперервність про-
цесу відтворення. Ринкова економіка, таким чином, 
є найбільш ефективним способом організації вироб-
ництва, так як дозволяє організовувати господарську 
діяльність людей із найменшими для суспільства 
витратами. Водночас цілком зрозуміло, що рин-
кова економіка не може функціонувати без участі 
держави. З плином часу питання підвищення ролі 
центральних банків в монетарному регулюванні еко-
номічних процесів на національному рівні набирало 
усе більш вагомішого значення. Саме тому, виник-
нення такого унікального державного інституту як 
центральний банк, було результатом об’єктивних 
соціально-економічних зрушень. Саме суспільство 
зіткнулося з потребою створення державного регуля-
тора, на якого було б покладено завдання постійного 
стратегічного спрямування економіки та надання 
імпульсів для досягнення довгострокових цілей еко-
номічного розвитку держави. 

Центральний банк став саме таким унікальним 
державним регулятором, на якого було покладено 
виконання виключних функцій з регулювання еко-
номіки та використання наданих інструментів для 
виконання тактичних, проміжних а також довго-
строкових цілей по забезпечені економічної стабіль-
ності та сталого розвитку економіки держави.

Безперечно, виникнення центральних банків 
не було спонтанним явищем. Поступовий розвиток 
економічної свідомості суспільства та стрімке роз-
гортання міжнародних товарообмінних процесів, а 
також перехід до обігу неповноцінних грошей стали 
поштовхом до поступового утворення інституту, який 
би уособлював державу та викликав довіру у суспіль-
ства, тобто центральних банків. У науковій практиці 
виділяють два основні підходи до визначення шляхів 
створення центральних банків.

Перший шлях називають еволюційним. Істо-
рично феномен центральних банків є досить новим 
феноменом, що бере свій початок 400 років тому. 
З розвитком суспільства гроші поступово набирали 
нової форми. На заміну дорогоцінним металам при-
йшли більш стандартизовані форми грошей такі як 
монети, які мали свої характеристики та виконували 
основні на той час функції грошей як міра вартості 
та спосіб нагромадження. Однак, розуміючи невід-
воротні недоліки використання дорогоцінних монет 
у якості грошей, наштовхувало громадськість на 
пошуки інших ефективних та більш практичних 
форм грошей. 

Ще у 1609 році торговці та жителі міста Амстер-
дама, на той час одного із найбільш потужних торго-
вельний центрів Європи та світу, вирішили заснувати 
Банк Амстердама, на який покладалася функція сор-

тування, класифікації та зберігання монет. Це було 
першим прототипом єдиної уніфікованої державної 
установи, завданням якої було управління грошима 
держави. У результаті успіху створеного Банку 
Амстердама інші європейські міста взялися за ство-
рення аналогічних органів штампування та контр-
олю за монетами.

Цікаво, що саме один із перших випадків бан-
ківської паніки в суспільстві того часу став поштов-
хом до утворення так званих паперових грошей, що 
у свою чергу було невід’ємною частиною розвитку 
та укріплення центральних банків країн. У середині 
XVII століття відбувся набіг на Банк Стокгольма у 
зв’язку із різною реальною вартістю дорогоцінних 
монет (як результат рішення уряду зменшити вміст 
дорогоцінного металу і при цьому залишити номі-
нальну вартість монет). Рішенням банку для того, 
аби попередити панічні настрої суспільства, було 
випущено акредитиви (kreditivsedlar) тим вклад-
никам банку, які хотіли вилучити свої монети з 
вищою реальною власністю. Саме ці акредитиви вва-
жаються прототипами банкнот у своєму сучасному 
значенні. Згодом швецький парламент постановив 
створити новий банк, який сьогодні є Центральним 
банком Швеції і найдавнішим центральним банком у 
світі [7, с. 17-24].

Як не дивно, велике значення у процесі виник-
нення емісійних банків, що є попередниками цен-
тральних банків, належить військовим процесам в 
тогочасних європейських країнах. Так, створення 
Банку Англії у 1694 році було спричинене необ-
хідністю держави фінансування війни з Францією. 
У свою чергу Банк Франції був створений у 1800 році 
для допомоги уряду з покриттям витрат та стабіліза-
ції економіки після Французької Революції. Саме ці 
банки можна сміливо назвати банкірами уряду, які 
були залежними від урядових рішень та використо-
вувались для фінансування державних витрат. Саме 
Банк Англії був одним із перших емісійних банків, 
що випускають банкноти для кредитування уряду. 
Більш того, ці банкноти не були підкріплені цінними 
металами, а їхня вартість базувалася принципово на 
обіцянці уряду заплатити. Очевидно, на цьому етапі 
можна прослідкувати важливість невід’ємного ком-
поненту існування центральних банків, а саме довіру 
до них суспільства.

Другий шлях називають директивним, суть якого 
полягає у створенні центрального банку на основі 
розробленого закону, який зазначає особливий ста-
тус даного банку та прописує специфіку його функці-
онування. Велика кількість країн, таких як США, не 
мали відповідних історичних та еволюційних переду-
мов створення емісійних, а, як результат, і централь-
них банків, що у свою чергу вимагало конкретних 
рішень та законів держави, які б дали можливість 
регулювати монетарну сферу країни та забезпечу-
вати стратегічний розвиток економіки.

З вищесказаного стає зрозуміло, що економічні 
передумови та природа центральних банків поясню-
ються у першу чергу необхідністю держави в наяв-
ності єдиного емісійного центру, який би викликав 
довіру у суспільства. Безперечно, сутність існування 
центрального банку та його базових функцій значно 
розширилася порівняно з першими емісійними бан-
ками. Поява розширеної мережі комерційних банків 
та інших фінансових установ, ускладнення фінансо-
вих розрахунків та нестримні процеси інтернаціо-
налізації економіки спонукали центральні банки 
переймати на себе усе більше завдань. Головне ж 
призначення даного інституту як державного регу-
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лятора все ж полягає у забезпеченні стабільності 
фінансової системи країни. Згідно із визначенням 
М.І. Савлука призначення центрального банку – 
управління грошовим обігом з метою забезпечення 
стабільного неінфляційного розвитку економіки. 
Багато науковців минулих десятиліть вірили, що 
глобальним призначенням існування центральних 
банків в першу чергу є встановлення короткостро-
кових облікових ставок для досягнення цілі макро-
економічної стабільності. При цьому під макроеко-
номічною стабільністю частіше всього розумілася 
цінова стабільність, що визначалася встановлен-
ням певного цільового рівня інфляції для широкого 
набору товарів.

Однак сучасна глобальна фінансова криза стала 
поштовхом глибокої переоцінки принципів та осно-
вних завдань центральних банків. На гіркому досвіді 
основні гравці та провідники монетарної політики 
зрозуміли, що у завжди існуючому конфлікті між 
забезпеченням цінової стабільності та системної 
фінансової стабільності остання має превалююче зна-
чення.

Провівши аналіз економічного та історичного під-
ґрунтя виникнення центральних банків, ми зрозу-
міли, що із розвитком фінансових відносин призна-
чення центральних банків набирає нових відтінків, у 
такий спосіб пристосовуючись до змін середовища та 
фінансової системи. Усе більшої актуальності наби-
рає необхідність більшого зосередження централь-
них банків на управлінні систематичного ризику в 
процесі свого регулювання економіки. Також видо-
змінюються та удосконалюються інструменти цен-
тральних банків для регулювання економіки. Усе це 
є невід’ємними елементами адаптування політики 
центрального банку до нових викликів фінансового 
середовища з метою досягнення довгострокової сис-
темної фінансової стабільності.

Нині сутність центрального банку як інсти-
туту державного регулювання суттєво змінилася 
порівняно із первісним уявленням сутності даного 
інституту регулювання. З плином часу централь-
ним банкам усіх країн світу довелося набратися гір-
кого досвіду та винести багато уроків із результатів 
своєї діяльності у такі періоди, як Велика Депре-
сія 1930-х років, глобальна фінансова криза 2007–
2010 рр., а також багато інших потрясінь як зовніш-
нього впливу, так і всередині країн.

Усе це стало передумовою формування загально-
прийнятного тлумачення основного завдання сучас-
ного центрального банку, а саме забезпечення стій-
кого та стабільного макроекономічного середовища 
для досягнення довгострокового сталого розвитку 
економіки країни. Досягнення цієї мети централь-
ними банками відбувається шляхом забезпечення 
монетарної та фінансової стабільності.

Монетарна стабільність полягає у збереженні 
вартості національної валюти за допомогою низь-
кого рівня інфляції чи стабільності обмінного курсу 
валют. Забезпечення фінансової стабільність для 
центрального банку означає підтримання безперебій-
ного та продуктивного функціонування фінансової 
системи з метою ефективного перерозподілу фінансо-
вих ресурсів в економіці.

Саме за умови стабільності вартості національної 
валюти та ефективного функціонування фінансової 
системи створиться відповідне підґрунтя для приват-
ного сектора економіки, малих та середніх підпри-
ємств, для прийняття оптимальних інвестиційних 
рішень, що є фундаментальними для довгостроко-
вого зростання економіки будь-якої країни.

Так, аналізуючи провідні центральні банки світу, 
можна зробити такі висновки про цілі їхніх монетар-
них політик:

• Цілями монетарної політики центрального 
банку США (ФРС) є підтримання сталого зростання 
ВВП, стабільних цін та низького рівня незайнятості 
населення. 

• Завданням монетарної політики Європейського 
Центрального Банку є підтримання цінової ста-
більності, оскільки даний центральний банк при-
тримується стратегії, що монетарна політика може 
впливати на реальну економіку лише у короткостро-
ковому періоді.

• Цілями монетарної політики Банку Англії є 
підтримання стабільності цін та вартості національ-
ної валюти.

• Стабільність цін також є головною метою моне-
тарної політики центрального банку Японії.

Таким чином, ми бачимо, що монетарна політика 
як комплекс інструментів регулювання країни цен-
тральним банком повинна відповідати середовищу тієї 
монетарної сфери, на яку вона спрямована. Зрозуміло, 
що ставлення абсолютно однакових цілей монетарного 
регулювання у таких різних країнах, як США та Япо-
нія чи країни Єврозони, не було б ефективним, адже 
основні показники стану економіки, такі як темпи 
ВВП, інфляція, рівень безробіття в них відрізняються.

Важливим моментом загальної характеристики 
діяльності НБУ в системі монетарного регулювання, 
є прийняття до увагу факту, що в умовах глибоких 
трансформаційних процесів у вітчизняній еконо-
міці, а також впливу світових глобалізаційних про-
цесіі використання центральним банком традицій-
них інструментів реалізації монетарної політики має 
наповнюватися новим змістом, визначаючи можли-
вості оперативного реагування як на внутрішні умови 
економічного розвитку, так і на зовнішні впливи на 
динаміку господарських процесів з тим, щоб уник-
нути надмірної переоцінки можливостей ринко-
вого саморегулювання і відновлення рівноваги без 
втручання держави. Серед зазначених інструментів 
насамперед потребують розгляду такі, як рефінансу-
вання банків, обов’язкове резервування та політика 
облікової ставки [2, с. 72-73].

Таким чином, НБУ як провідник монетарної полі-
тики держави відіграє провідну роль у досягненні не 
лише короткострокових цілей грошово-кредитного 
регулювання, але й у забезпеченні довгострокової 
фінансової стабільності як запоруки сталого та інно-
ваційного розвитку економіки держави, здатного 
протистояти зовнішнім макроекономічним викли-
кам. Більш того, необхідність системного, чітко 
скоординованого монетарного регулювання країни 
полягає не лише у потребі регулювання пропозиції 
грошей та грошового обігу в країні, але й у підтри-
манні зовнішньої вартості національної грошової 
одиниці у вигляді валютного курсу, а також стабіль-
ного функціонування комерційних банків та спри-
яння розвитку суспільного виробництва.

Висновки. В умовах масштабних кризових явищ 
останніх років, що з фінансового сектору пошири-
лися на усі сфери економіки, важливим є своєчасне 
та цілеспрямоване вжиття комплексу регулятивних 
заходів щодо активного впливу на умови господар-
ської діяльності таким чином, щоб вийти із глибо-
кої рецесії та стати на заваді посиленню негативних 
тенденцій, здатних перерости у ще більш масштабні 
спади, банкрутства учасників ринку, розкручу-
вання інфляційної спіралі, девальвації національної 
валюти, зростання безробіття та інших негативних 
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явищ. Таким чином, дієвість впливу держави на еко-
номіку визначається ефективністю застосування тих 
чи інших регулятивних заходів, здатних активно 
протидіяти даним тенденціям. Серед таких заходів 
монетарне стимулювання економіки варто вважати 
одним із найбільш важливих та дієвих інструментів 
впливу держави на перебіг економних процесів.
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Національного університету державної податкової служби України

ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена характеристиці етапів реформування прибуткового оподаткування в Україні. Встановлено, що реформу-
вання вітчизняної податкової системи, у тому числі й оподаткування прибутку підприємств, відбувалось в шість етапів. Харак-
теристику таких етапів здійснено шляхом аналізу основних нормативно-правових актів щодо оподаткування, а також тенденцій 
розвитку економічних процесів, які тоді відбувалися.

Ключові слова: податок на прибуток, фінансовий результат, податкова реформа, податкова система, податковий облік, 
ставка податку.

Копчинская К.А. ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ
Статья посвящена характеристике этапов реформирования подоходного налогообложения в Украине. Установлено, что ре-

формирование отечественной налоговой системы, в том числе и налогообложения прибыли предприятий, происходило в шесть 
этапов. Характеристику таких этапов осуществлено путем анализа основных нормативно-правовых актов по налогообложению, 
а также тенденций развития экономических процессов, которые тогда происходили.

Ключевые слова: налог на прибыль, финансовый результат, налоговая реформа, налоговая система, налоговый учет, став-
ка налога.

Koрchynska K.O. STAGES OF REFORM THE CIT IN UKRAINE
The article is devoted to the characterization stage income tax reform in Ukraine. Established that the reform of the national tax 

system, including taxation of corporate profits took place in six stages. The characteristics of these stages carried out by analyzing the 
basic regulations on taxation and economic trends of the processes that took place then.

Keywords: income taxes, financial result, tax reform, tax system, tax accounting, tax rate.

Постановка проблеми. В умовах посилення кон-
курентної боротьби між країнами світу за залучення 
капіталу в національні економіки активізується 
процес цілеспрямованого використання державами 
прибуткового оподаткування як інструменту фор-
мування сприятливих умов для розвитку бізнесу 
всередині країни, впливу на економічну активність 
суб’єктів господарювання, а також залучення пря-
мих іноземних інвестицій. Для України як держави, 
що прагне зайняти гідні позиції у світовому госпо-
дарстві і стати повноправним членом європейської 
спільноти, питання дослідження етапів реформу-
вання податку на прибуток підприємств та реакцій 
платників податків на такі новації набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі проблема періодизації рефор-
мування прибуткового оподаткування в основному 
розглядається в контексті періодизації проведення 

податкових реформ. При чому єдиного підходу, щодо 
визначення етапів такого реформування, на сьогод-
нішній день, не існує. Серед основних праць, при-
свячених проблематиці податкового реформування, 
слід виділити роботи Т. Кощука [1, с. 260-268],  
П.К. Бечко [2, с. 25], В. Федосова та В. Опа-
ріна [3, с. 283], Н.М. Дєєва та Н.І. Редіна [4, с. 28-32], 
Ю.М. Воробйова [5, с. 7], у тому числі питання 
періодизації розвитку прибуткового оподатку-
вання розглядалося у наукових працях: К. Безвер-
хого [6], Т.Є. Єфименко [7], Д.М. Серебрянського [8], 
Т.О. Пасько [9].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
систематизації та характеристиці етапів реформу-
вання прибуткового оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз та систематизація результатів досліджень вище 
названих науковців засвідчили, що визначення ета-



126 Серія Економічні науки

Випуск 14. Частина 3. 2015

Т
аб

л
и
ц
я
 1

П
ід

х
о
д
и
 д

о
 п

ер
іо

д
и
за

ц
ії
 п

о
д
а
тк

о
в
и
х
 р

еф
о
р
м

 в
 У

к
р
а
їн

і

А
в
то

р

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Т
. 
К

ощ
у
к
 

І 
ет

ап
1
9
9
1
–
1
9
9
3
 р

р
.

ІІ
 е

та
п

1
9
9
4
–
2
0
0
0
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

2
0
0
1
–
2
0
0
4
 р

р
.

ІV
 е

та
п

з 
2
0
0
5
 р

.

П
.К

. 
Б
еч

к
о 

І 
ет

ап
1
9
9
2
–
1
9
9
3
 р

р
.

ІІ
 е

та
п

1
9
9
4
–
1
9
9
9
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

з 
2
0
0
0
 р

.

В
.Ф

ед
ос

ов
 

та
 О

п
ар

ін
 В

. 
І 

ет
ап

1
9
9
1
–
1
9
9
3
 р

р
.

ІІ
 е

та
п

1
9
9
4
–
1
9
9
9
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

з 
2
0
0
0
 р

.

Н
.М

. 
Д

єє
ва

 
та

 Н
.І

. 
Р
ед

ін
а 

І 
ет

ап
1
9
9
1
–
1
9
9
5
 р

р
.

ІІ
 е

та
п

1
9
9
5
–
2
0
0
0
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

2
0
0
1
–
2
0
0
7
 р

р
.

ІV
 е

та
п

з 
2
0
0
8
 р

.

Ю
.М

. 
В

ор
об

й
ов

І етап
1992–1993

ІІ
 е

та
п

1
9
9
4
–
1
9
9
9
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

2
0
0
0
–
2
0
0
9
 р

р
.

ІV
 е

та
п

з 
2
0
1
0
 р

.

Є
.М

. 
Б
ог

ат
и
р
ьо

ва
 

І 
ет

ап
1
9
9
1
–
1
9
9
5
 р

р
.

ІІ
 е

та
п

1
9
9
6
–
2
0
0
3
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

2
0
0
4
–
2
0
0
9
 р

р
.

ІV
 е

та
п

з 
2
0
1
0
 р

. Т
аб

л
и
ц
я
 2

П
ід

х
о
д
и
 д

о
 п

ер
іо

д
и
за

ц
ії
 р

о
зв

и
тк

у 
п
р
и
бу

тк
о
в
о
го

 о
п
о
д
а
тк

ув
а
н
н
я
 в

 У
к
р
а
їн

і

А
в
то

р

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Б
ез

ве
р
х
и
й
 К

.

І етап
1991

ІІ етап
1992

ІІІ етап 1993 р. 
(І квартал)

ІV етап 1993 р. 
(II квартал) – 

1994 рр.

V
 е

та
п

1
9
9
5
–

1
9
9
6
 р

р
.

V
І 

ет
ап

1
9
9
7
–
2
0
0
3
 р

р
.

V
ІІ

 е
та

п
2
0
0
4
–
2
0
1
0
 р

р
.

V
ІІ

І 
ет

ап
3
 0

1
.0

4
.2

0
1
1

С
ер

еб
р
я
н
сь

к
и
й
 Д

.М
.

І етап
1991

ІІ етап
1992

ІІІ етап 993 р. 
(І квартал)

ІV етап 1993 р. 
(II квартал) – 

1994 рр.

V
 е

та
п

1
9
9
5
–

1
9
9
6
 р

р
.

V
І 

ет
ап

1
9
9
7
–
2
0
0
3
 р

р
.

V
ІІ

 е
та

п
2
0
0
4
–
2
0
1
0
 р

р
.

V
ІІ

І 
ет

ап
3
 0

1
.0

4
.2

0
1
1

П
ас

ьк
о 

Т
.О

.
І 

ет
ап

1
9
9
1
-1

9
9
2
 р

р
.

ІІ
 е

та
п

1
9
9
2
-1

9
9
7
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

1
9
9
7
-2

0
0
0
 р

р
.

ІV
 е

та
п

2
0
0
0
–
2
0
0
4
 р

р
.

V
 е

та
п

З
 2

0
0
5
 р

.

Є
ф

и
м

ен
к
о 

Т
.І

.
І 

ет
ап

С
Р
С
Р
 -
1
9
9
1

ІІ
 е

та
п

1
9
9
1
-1

9
9
4
 р

р
.

ІІ
І 

ет
ап

1
9
9
4
-1

9
9
7
 р

р
.

ІV
 е

та
п

1
9
9
7
–
2
0
1
1
 р

р
.

V
 е

та
п

З
 2

0
0
5
 р

.



127ауковий вісник Херсонського державного університетуН

Таблиця 3
Етапи реформування оподаткування прибутку підприємств

Період Роки Нормативно-правовий
акт Об’єкт оподаткування Основна ставка

І етап
з часів СРСР до 1991 р. / Закон 
УРСР «Про систему оподаткування» 
від 25.06.1991

Дохід (прибуток), додана вартість продукції (робіт, 
послуг), вартість продукції (робіт, послуг) 35%

ІІ етап

1992 р. / ЗУ «Про оподаткування 
доходів підприємств і організацій» 
від 21.02.1992

Валовий дохід = (доходи від реалізації продукції 
(робіт, послуг), інших матеріальних цінностей, 
майна (включаючи основні фонди),нематеріальних 
активів, брокерських місць (окрім реалізації бір-
жами) + доходи від позареалізаційних операцій) – 
витрати по цих операціях

18%

1993 р. (І квартал) / Декрет КМУ 
«Про податок на прибуток підпри-
ємств і організацій» від 26.12.1992

Валовий прибуток підприємства = виручка (без 
податку на добавлену вартість, акцизного збору) – 
затрати на виробництво та реалізацію, що включа-
ються до собівартості продукції (робіт, послуг).

30%

1993 р. (II квартал) по 1994 р. / ЗУ 
«Про оподаткування доходів підпри-
ємств і організацій» від 21.02.1992

Валовий дохід = (доходи від реалізації продукції 
(робіт, послуг), інших матеріальних цінностей, 
майна (включаючи основні фонди),нематеріальних 
активів, брокерських місць (крім реалізації бір-
жами) + доходи від позареалізаційних операцій) – 
витрати по цих операціях

22%

1995 р. по 1996 р. / ЗУ «Про оподат-
кування прибутку підприємств» від 
28.12.1994 р. 

Балансовий прибуток = сума фінансових резуль-
татів від усіх видів діяльності підприємства за 
звітний період

30%

ІІІ етап

1997 р. по 2003 р. / ЗУ «Про оподат-
кування прибутку підприємств» від 
22.05.1997

Прибуток = валовий дохід – валові витрати – 
амортизація 30%2000-2004 рр. / ЗУ «Про порядок 

погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та дер-
жавними цільовими фондами» від 
21.12.2000

ІV етап
2004 р. по 2011 р. (І квартал) / 
ЗУ «Про оподаткування прибутку 
підприємств» від 01.07.2004

Прибуток = валовий дохід – валові витрати – 
амортизація 25%

V етап
з 01.04.2011 р. по 2014 / 
Податковий кодекс України від 
02.12.2010 № 2755-VІ

Прибуток = доходи – собівартість реалізованих 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг – інші 
витрати 

23%
21%
19%

16% (18%*)

VІ етап
2015 р.–сьогодення / 
Податковий кодекс України від 
02.12.2010 р. № 2755-VІ

Прибуток = фінансовий результат до оподатку-
вання (прибутку або збитку) ± податкові різниці 18 %

 *Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків« № 713-VII від 19.12.2013 р. 
та «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VII 
накладено мораторій на подальше зниження ставки податку на прибуток підприємств, яка в 2014 році повинна була знизитися до 16%, і 
встановлено ставку 18%.

пів податкового реформування в Україні здійсню-
валося ними ще до прийняття Податкового кодексу 
та здебільшого стосувалося змін податкового зако-
нодавства, без урахування економічних процесів, 
які тоді відбувалися. Так, П.К. Бечко, В. Федосов 
та В. Опарін зазначають, що проведення податкової 
реформи в Україні відбувалося в три етапи: 1992–
1993 рр. – формування власної податкової системи; 
1994–1999 рр. – приведення складу податкової сис-
теми у відповідності до умов ринкових відносин; 
2000–сьогодення – удосконалення податкової сис-
теми в умовах перехідної економіки. Дещо іншими 
є підходи Т. Кощук, Ю.М. Воробйова, Н.М. Дєєва 
та Н.І. Редіна, які виділяють чотири основні етапи 
реформування – підходи щодо часових меж яких 
значно різняться (табл. 1).

Щодо періодизації розвитку прибуткового опо-
даткування в Україні, то у даному питанні думки 
вітчизняних вчених також відрізняються. К. Без-
верхий і Д.М. Серебрянський виділяють вісім істо-
ричних етапів оподаткування прибутку підприємств, 
Т.І. Єфименко і Т.О. Пасько – п’ять етапів (табл. 2).

З огляду на стратегічні цілі, що стояли перед 
податковою політикою на кожному із етапів рефор-
мування, з урахуванням змін у правилах оподатку-
вання після ухвалення Податкового кодексу Укра-

їни, вважаємо за доцільне сформулювати авторське 
бачення періодизації податкових реформ у цілому та 
змін в методології оподаткування прибутку зокрема. 
Оскільки зміни в механізмі оподаткування прибутку 
підприємств є складовою загального реформування 
податкової системи, то їх етапи збігаються у часі. 
Таким чином, вважаємо, що реформування вітчиз-
няної податкової системи, у тому числі й оподатку-
вання прибутку підприємств, відбувалося у шість 
етапів (табл. 3).

На першому етапі (з часів СРСР до 1991 р.) вітчиз-
няній податковій системі притаманні були риси 
податкової системи Радянського Союзу. Тоді повно-
цінної системи корпоративного податку в її захід-
ному розумінні не існувало. Державні підприємства 
були підпорядковані відповідним міністерствам, 
будь-які «прибутки» або одержані надлишки коштів 
держава відчужувала, а збитки покривала довільним 
ціноутворенням і дотаціями [10, с. 99]. Прибуткове 
оподаткування в Україні, на даному етапі, здійсню-
валося відповідно до норм Закону СРСР «Про пода-
ток з прибутку підприємств та організацій», згідно 
з яким об’єктом оподаткування визначався балансо-
вий прибуток підприємства, що розраховувався як 
сума прибутку від реалізації продукції, інших мате-
ріальних цінностей і доходів від позареалізаційних 
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операцій, зменшених на суму затрат з цих операцій. 
Ставки податку на прибуток були диференційовані 
та залежали від сфери діяльності, базова ж ставка 
становила 35%.

Оскільки система корпоративного податку була 
новою на пострадянському просторі, то після її 
запровадження оподаткування підприємств зазна-
вало частих змін.

Формування основ вітчизняної податкової системи 
в цілому та прибуткового оподаткування зокрема 
відбувалося на другому етапі (1992–1997 рр.). У цей 
період було сформовано новий механізм стягнення 
податку на прибутку та контролю за його сплатою, 
що набув чіткого фіскального забарвлення. Базові 
принципи оподаткування прибутку підприємств 
закладалися у Законі України «Про оподаткування 
доходів підприємств і організацій», об’єктом опо-
даткування в якому визначався валовий дохід під-
приємств, зменшений на суму матеріальних витрат 
і обов’язкових платежів, а базова ставка становила 
18% доходу. Окрім базової, залежно від виду діяль-
ності, встановлювалися і диференційовані ставки: 
для спільних підприємств з часткою іноземних інвес-
тицій ставка податку була визначена на рівні 15%, 
для посередницької діяльності – 65%, для грального 
бізнесу – 70%.

Наступним законодавчим актом став Декрет КМУ 
«Про податок на прибуток підприємств», що діяв у 
першому кварталі 1993 року. Цим документом було 
змінено як об’єкт, так і ставку податку на прибуток. 
Об’єктом оподаткування, замість валового доходу, 
було визначено валовий прибуток, а ставка податку 
зросла до 30%. Такі зміни були короткотерміновими 
і з другого кварталу 1993 року було відновлено дію 
Закону України «Про оподаткування доходів підпри-
ємств і організацій», що діяв до кінця 1994 року. 
Таким чином, знову відбулась зміна об’єкта оподат-
кування (повернення до оподаткування доходу під-
приємства) та зниження ставки податку на прибуток 
до 22%.

Черговим кроком на шляху зміни методології опо-
даткування податком на прибуток стало ухвалення 
Закону України «Про оподаткування прибутку під-
приємств». Об’єктом оподаткування став балансовий 
прибуток, що визначався за правилами бухгалтер-
ського обліку. Базова ставка податку складала 30%, 
хоча для окремих галузей діяли додаткові ставки, 
наприклад, для підприємств агропромислового комп-
лексу – 15%, для посередницьких операцій – 45%, 
грального бізнесу – 60%.

Третій етап (1997–2004 рр.) характеризувався 
розвитком ринкових відносин в Україні, що стало 
поштовхом для подальшої зміни державних підхо-
дів до прибуткового оподаткування. Законом Укра-
їни «Про оподаткування прибутку підприємств» у 
редакції 1997 р. було запропоновано принципово 
новий підхід до визначення об’єкта оподаткування, 
що визначався шляхом зменшення суми валового 
доходу звітного періоду на суму валових витрат 
платника податку, а також на суму амортизаційних 
відрахувань, що розрахувався на основі сальдового 
методу. Такі зміни мали як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. Позитивні полягали у зниженні 
податкового навантаження на балансовий прибуток, 
негативні – окремі види доходів і витрат з метою 
оподаткування визначались за іншими правилами, 
ніж у бухгалтерському обліку, що призвело до роз-
біжності показника облікового й оподатковуваного 
прибутку. Таким чином, для нарахування податко-
вих зобов’язань з податку на прибуток і складання 

податкової звітності платникам довелось, окрім бух-
галтерського обліку, вести податковий облік.

На четвертому етапі (2004–2010 рр.) відбулося 
зменшення базової ставки податку на прибуток – з 
30% до 25%. Таке зниження відбувалося паралельно 
із зниженням ставки податку з доходів фізичних осіб 
і спрямовувалося на легалізацію доходів. Суттєвим 
бар’єром в ефективному реформуванні податку на 
прибуток на даному етапі стали численні податкові 
пільги. У зв’язку з цим із 2005 р. скасовано дію спе-
ціальних економічних зон, що існували з початку 
1990-х і де стягнення обов’язкових платежів відбу-
валося за пільговим режимом.

З метою створення єдиних справедливих підходів 
та прозорих правил нарахування та сплати податків 
та зборів і забезпечення сталості податкового законо-
давства у грудні 2010 р. було ухвалено єдиний кон-
солідований нормативно-правовий акт – Податковий 
кодекс України. Таким чином, розпочався новий 
етап реформування вітчизняної податкової системи, 
що вніс істотні зміни в механізм оподаткування при-
бутку підприємств.

Прийняття Податкового кодексу привнесло такі 
нововведення у методологію оподаткування при-
бутку підприємств:

– поетапне зниження ставки податку на прибуток 
підприємств з 25% до 16% (з 1 квітня по 31 грудня 
2011 року – 23%, з 1 січня по 31 грудня 2012 року – 
21%, з 1 січня по 31 грудня 2013 року – 19%, з 
1 січня 2014 року – 16%); 

– розширення кола суб’єктів, яким надаються 
«податкові канікули» (звільняються від оподатку-
вання) щодо сплати податку;

– наближення податкового та бухгалтерського 
обліку щодо визнання доходів та витрат, щодо обліку 
основних засобів та їх амортизації; зняття обмежень 
щодо деяких витрат подвійного призначення.

Після прийняття єдиного кодифікованого акту 
платники податків сподівались на незмінність осно-
вних його положень протягом тривалого періоду. 
Проте, аналіз практики законотворчої діяльності у 
сфері оподаткування свідчить про порушення заде-
кларованого у ст. 4 Податкового кодексу України 
принципу стабільності. Так, за майже п’ять років 
застосування даного нормативно-правового акту 
зміни до методології оподаткування податку на 
прибуток підприємств було внесено понад 20 разів, 
що стало серйозною проблемою як для платників 
податків (у т.ч. потенційних інвесторів), так і для  
контролюючих органів.

Так, наприклад, Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо держав-
ної податкової служби та у зв’язку з проведенням 
адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 
№ 5083-VI [11] кардинально змінено підхід до декла-
рування та сплати платниками податку на прибуток 
своїх податкових зобов’язань. Відновлено практику 
авансових внесків з податку на прибуток, які існу-
вали у період з початку 90-х років і до 2003 року. 
Законом України «Про запобігання фінансовій ката-
строфі та створення передумов для економічного 
зростання в Україні» від 27.03.2014 № 1166-VII 
накладено мораторій на подальше зниження ставки 
податку на прибуток підприємств, яка у 2014 році 
повинна була знизитися до 16%, і залишилася на 
колишньому рівні, тобто 18%.

Шостий етап реформування вітчизняної системи 
оподаткування прибутку розпочався з січня 2015 р. 
Підходи до прибуткового оподаткування в Україні 
було повністю переглянуто на законодавчому рівні. 
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Більшість змін були внесені згідно з вимогами сус-
пільства та іноземних кредиторів – Міжнародного 
Валютного Фонду, ЄС і США. Окрім цього, необхід-
ність трансформації підходів до розбудови податко-
вої системи в даний період актуалізувалася в умовах 
зниження темпів соціально-економічного розвитку 
України.

З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України 
від 28.12.2014 № 71 «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законів України 
(щодо податкової реформи)», згідно з яким розділ ІІІ 
Податкового кодексу «Податок на прибуток» викла-
дено у новій редакції. Положення даного розділу було 
скорочено майже втричі – з 29 до 10 статей. Таке 
скорочення нормативної бази продиктовано низкою 
подій – у першу чергу усуненням окремого «подат-
кового» обліку, який підприємства вели одночасно зі 
звичайним бухгалтерським обліком. Прагнення віді-
йти від ведення суб’єктами господарювання подат-
кового обліку є цілком закономірним для України, 
адже такі зміни цілком відповідають європейській 
практиці та дозволяють поглибити рівень інтеграції 
національної системи бухгалтерського обліку в євро-
пейську та світові системи.

Ключовою зміною на даному етапі є запровадження 
нового принципу визначення податку на прибуток, 
який обчислюється виходячи із бухгалтерського фін-
результату (відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності), відкоригованого на 
різниці. Кількість яких суттєво зменшено – з 49 до 3 
груп: різниці щодо амортизації необоротних активів; 
різниці щодо формування резервів; різниці при здій-
сненні фінансових операцій.

Таким чином, з 2015 р. практично ліквідується 
поняття «податковий облік» для податку на прибу-
ток, а весь облік будується виключно за правилами 
бухгалтерського обліку. Винятком з даного правила 
є великі платники податку на прибуток (річний 
обсяг за минулий рік за вирахуванням ПДВ більше 
20 млн грн). Для них встановлюється необхідність 
розрахунку так званих «податкових коригувань» та 
на відповідні суми коригувати свій бухгалтерський 
фінансовий результат з метою оподаткування. Такі 
коригування фактично зводяться до того, що великі 
платники податку на прибуток все ж будуть змушені 
виконувати ті самі коригування, які вони робили 
відносно бухгалтерського прибутку до 01.01.2015 р. 
У зв’язку із зазначеними вище нововведеннями орга-
нам ДФС надали право проводити перевірки пра-
вильності ведення бухобліку, а також правильності 
та повноти визначення доходів, витрат і фінрезуль-
тату до оподаткування згідно з стандартами обліку.

Крім об’єднання бухгалтерського та податкового 
обліків, податковою реформою, було внесено зна-
чні зміни в інститут трансфертного ціноутворення 
та «анти-офшорні» положення Податкового кодексу, 
введена тонка капіталізація відсотків, доповнений 
режим оподаткування роялті та розширено визна-
чення постійного представництва.

Щодо авансових внесків з податку на прибуток, то з 
2015 р. збільшено поріг доходів, що враховуються при 
визначенні об’єкта оподаткування за останній річний 
звітний період до 20 млн грн (було 10 млн грн). Вважа-
ємо, що з огляду на девальвацію вітчизняної грошової 
одиниці та значний рівень інфляції, що автоматично 
розширює перелік платників, які зобов’язані сплачу-
вати такі платежі, такі зміни є на часі.

На даному етапі суттєво змінено підхід до оподат-
кування податком на прибуток страхової діяльності, 

відповідно до якого запроваджено двоступеневу сис-
тему оподаткування, яка є характерною для багатьох 
країн ЄС.

Також у зв’язку із скрутним фінансовим станови-
щем України продовжилася практика 2014 р. щодо 
скасування більшість пільг із податку на прибуток: 
скасовано ставку 5% для суб’єктів ІТ-індустрії та 
пільгові ставки для суб’єктів з пріоритетних галузей 
економіки (які мали діяти до 1 січня 2023 р.).

Висновки. Отже, аналіз етапів розвитку прибут-
кового оподаткування засвідчив, що за період неза-
лежності в Україні так і не було сформовано єдиної 
концепції реформування інструментарію оподат-
кування прибутку підприємств. Податкове зако-
нодавство постійно змінювалося, дії держави були 
різноспрямованими, а рішення часто приймались 
залежно від стану бюджету чи під впливом певних 
лобі. Протягом досліджуваного періоду неодноразово 
змінювалися об’єкт оподаткування, ставка та поря-
док обчислення, строк та порядок сплати податку 
на прибуток тощо. Така непослідовність у визна-
ченні елементів податку, часті суттєві зміни мето-
дики його розрахунку створювали значні труднощі 
для платників податків зокрема і справляли негатив-
ний вплив на розвиток підприємницької діяльності в 
цілому. Ретроспективний аналіз розвитку податку на 
прибуток в Україні «свідчить про триваючі пошуки 
раціонального сполучення основних елементів цього 
податку, причому цю проблему не можна вважати 
вирішеною й сьогодні» [12, с. 118]. Основними пере-
шкодами на шляху реформування податку на прибу-
ток є недостатнє наукове обґрунтування податкових 
змін, слабка ув’язка нововведень і з загальною стра-
тегією розвитку України, а також пасивність сус-
пільства у питаннях оцінки податкових нововведень.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кощук. Т. Прагматика формирования и реализации фискаль-

ной политики в Украине / Т. Кощук // Журнал Европейской 
экономики. – Том № 7(№ 2), июнь 2008. – С. 257-272.

2. Бечко П.К. Податкова система : навч. посібник / П.К. Бечко. – К. :  
Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.

3. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і 
напрями : монографія / [В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін] ; 
за наук. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 432 с. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-
text/72/.

4. Дєєва Н.А. Оподаткування в Україні : навч. посіб. / [Дєєва Н.А., 
Редіна Н.І, Дулік Т.О.] ; за ред. Н.І. Редіної. – К. : Центр учбової 
літератури, 2009. – 544 с.

5. Податкова система України: історія становлення та перспек-
тиви розвитку / Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: Фінанси, 
банки, інвестиції. – 2010. – № 3. – С. 6-10.

6. Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на при-
буток в умовах законодавчих змін / К. Безверхий, С. Ковач // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – C. 34-43.

7. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні /  
Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська та ін. – К. : ДННУ «Академія 
фінансового управління», 2013. – 526 с. 

8. Оцінка фіскальних та методологічних аспектів гармонізації 
податкового та бухгалтерського обліку щодо податку на прибуток 
підприємств. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 60 с. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/ 
files/doc/publications/smirnova/fisc-adm-aspects.pdf.

9. Пасько Т.О. Історичні етапи оподаткування прибутку під-
приємств в Україні [Електронний ресурс] / Т.О. Пасько,  
Д.В. Веремчук. – Режим доступу : http://www.dspace.uabs.edu.ua/ 
bit stream/1234 56789 /260/1/pasko3.pdf.

10. Turley G. Transition, taxation and the state, development 
and transition series : [Електронний ресурс] / G. Turley. – 
Adlershot, UK : Ashgate, 2006. – 156 p. – Режим доступу :  
www.books.google.com.



130 Серія Економічні науки

Випуск 14. Частина 3. 2015

11. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо дер-
жавної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміні-
стративної реформи в Україні : Закон України від 05.07.2012 р. 
№ 5083-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5083-17/paran3#n3.
12. Регулятивний потенціал податкової системи України : моногра-

фія / [Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискіба та ін.] ; за заг. 
ред. проф. Ю.Б. Іванова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 336 с.

УДК 352.07:336.1

Корень Н.В.
кандидат економічних наук, 

завідувач сектору бюджетної децентралізації
Національного інституту стратегічних досліджень

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ НА ЕТАПІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У статті досліджено сутність бюджетної безпеки у складі фінансової та економічної безпеки держави. Визначено роль її впли-
ву на ефективність реалізації бюджетної політики. Виконано аналіз системи загроз у бюджетній політиці, обґрунтовано напрями 
їх мінімізації на сучасному етапі реалізації соціально-економічних реформ.

Ключові слова: економічне зростання, функції держави, національна безпека, бюджетна політика, бюджетна система.

Корень Н.В. ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В статье исследована суть бюджетной безопасности как составляющей финансовой и экономической безопасности государ-

ства. Определена роль ее влияния на эффективность реализации бюджетной политики. Выполнен анализ системы угроз в бюджет-
ной политике, обоснованы направления их минимизации на современном этапе реализации социально-экономических реформ.

Ключевые слова: экономический рост, функции государства, национальная безопасность, бюджетная политика, бюджет-
ная система.

Koren N.V. CHALLENGES AND THREAT TO BUDGETARY SAFETY ON THE STAGE OF PUBLIC TRANSFORMATIONS
In the article essence of budgetary safety is investigational in composition financial and economic safety of the state. The role of 

her influence is certain on efficiency of realization of fiscal policy. The analysis of the system of threats is executed in a fiscal policy, 
reasonably directions of their minimization on a modern implementation of socio-economic reforms phase.

Keywords: economy growing, functions of the state, national safety, fiscal policy, budgetary system.

Постановка проблеми. У складному механізмі дії 
економічних законів, де закон ринкового саморегу-
лювання є головним, важливе значення має закон 
про необхідну та обов’язкову роль держави у функ-
ціонуванні ринкового механізму. Його дотримання 
забезпечує досягнення цілей економічного розви-
тку, а ігнорування гальмує рух до них [1, с. 682-
683]. Зростання ролі держави у регулюванні дина-
міки соціальних і економічних процесів зумовлене 
об’єктивними закономірностями та реаліями роз-
витку ринкової економіки, доведене економічною 
наукою та підтверджене світовою практикою. Крім 
того, кризові флуктуації світової економічної дина-
міки, що обумовлюють виникнення комплексу нових 
загроз і викликів, актуалізують потребу формування 
відповідних механізмів державного регулювання для 
подолання впливу негативних факторів, стабілізації 
динаміки розвитку та забезпечення поступального 
розвитку в умовах ресурсних обмежень. Насамперед 
це формування антикризових та посткризових стра-
тегій розвитку, яке неможливе без модернізації голо-
вних економічних механізмів, зокрема, бюджетної 
політики.

Аналіз досліджень та публікацій. Численні про-
блемні питання щодо формування та реалізації 
бюджетної політики висвітлені у працях зарубіжних 
та вітчизняних вчених. Вагомий внесок у розвиток 
теорії податково-бюджетного регулювання, зокрема, 
зробили О. Конт, Е. Дюркгейм, А. Пігу, Е. Аткінсон, 
Дж. Кемп, А. Лаффер, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, 
А. Хансен та ін. Серед вагомих досліджень вітчиз-
няних науковців у цьому контексті вирізняються 
праці В. Андрущенка, С. Буковинського, В. Гейця, 

В. Федосова, І. Луніної, В. Мельника, Ц. Огня, 
В. Опаріна, В. Тропіної, І. Чугунова, С. Юрія та 
інших авторів. Дослідженню бюджетної безпеки у 
контексті соціально-економічного розвитку держави 
присвячені праці О. Барановського, О. Власюка, 
В. Геєця, В. Горбуліна, М. Єрмошенко, В. Мунтіяна 
та інших учених. Проте, незважаючи на достатній 
рівень обґрунтованості та з урахуванням завдань 
соціально-економічного розвитку держави, роботи 
згаданих учених, разом з тим, засвідчили опосеред-
кований характер розвитку питань бюджетної без-
пеки в контексті досліджень з економічної і фінан-
сової безпеки, а численні проблеми забезпечення 
бюджетної безпеки у контексті досягнення позитив-
них показників динаміки соціально-економічного 
розвитку залишаються далекими від розв’язання.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання напрямів мінімізації загроз у бюджетній полі-
тиці на етапі сучасних суспільних трансформацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Забез-
печення результативного провадження економічних 
реформ, спрямованих на розбудову української дер-
жавності та вирішення пріоритетних завдань соці-
ально-економічного розвитку на сучасному етапі 
актуалізують питання формування нової моделі 
бюджетної політики, що обумовлює пошук сучасних 
концептуальних підходів до вирішення її завдань 
та відповідної модернізації важелів та інструментів. 
Бюджетна безпека як вагомий фактор соціально-еко-
номічного розвитку держави є одним із визначаль-
них критеріїв ефективності бюджетної політики. 
Як відомо, бюджетна безпека виражає здатність 
держави за допомогою бюджетних важелів викону-



131ауковий вісник Херсонського державного університетуН
вати її функції та завдання з урахуванням індиві-
дуальних, корпоративних та суспільних інтересів. 
Відтак, забезпечення бюджетної безпеки держави є 
складовою системи завдань формування ефективної 
бюджетної політики та досягненні стратегічних соці-
ально-економічних пріоритетів. Посилення уваги до 
проблем бюджетної безпеки в Україні обумовлено 
динамікою суспільних процесів як у глобальному, 
так і в національному вимірах [2]. Імплементація 
безпеки зі сфери військово-політичних відносин у 
галузь економіки в сучасних умовах обумовлюється 
зростанням ролі її нових параметрів, пов’язаних 
насамперед із економічним та фінансовим станом 
держави, розвитком інформаційних технологій, гло-
бальними зрушеннями, світовими тенденціями руху 
капіталу тощо. У ХХІ столітті ці новітні аспекти 
глобального розвитку визначають характер полі-
тики держав у сферах економічної та національної 
безпеки. При цьому вони актуалізують проблему 
безпеки як характеристики соціально-економічних 
систем, з формуванням відповідних завдань деталь-
ної розробки концепцій, теорій, гіпотез та ідей. На 
сучасному етапі ці завдання є актуальними і при 
дослідженні бюджетної безпеки, що обумовлено ваго-
мою роллю бюджету у гарантуванні економічного 
суверенітету держави, забезпеченні її макроеконо-
мічної стабільності та реалізації завдань соціально-
економічного розвитку. При цьому показники і кри-
терії бюджету відіграють роль ключових індикаторів 
фінансової стійкості і стабільності держави, а тип 
бюджетної політики визначає вектор національної 
стратегії розвитку.

Забезпечення бюджетної безпеки є однією із 
передумов досягнення стратегічних соціально-еко-
номічних пріоритетів розвитку держави. Бюджетна 
безпека за економічним змістом довершила процес 
взаємопроникнення структурно-логічних елементів 
теорії національної безпеки та державних фінансів. 
Поняття бюджетної безпеки, увібравши в себе харак-
терні риси політичного й економічного змісту, має 
характер дуальності і може розглядатись як з точки 
зору комплексу організаційних і правових відно-
син, так і як індикатор розвитку бюджетної системи 
й ефективності бюджетного процесу, виступаючи 
критерієм оцінки бюджетної політики [2]. Теоре-
тичне узагальнення положень наукових досліджень 
з питань економічної безпеки дало змогу виокремити 
низку особливостей, що концептуально сформували 
природу і методику сучасного вивчення питань без-
пеки як характеристики економічної системи. Клю-
човими серед них визначено переважання дедук-
тивно-логічного характеру відповідних досліджень 
та системну природу їхнього об’єкта.

Загрози бюджетній безпеці держави, виража-
ючи потенційну можливість негативного впливу, 
набувають суб’єктивного характеру, адже здебіль-
шого залежать від параметрів бюджетної політики 
та узгодження в її рамках суспільних інтересів. 
Головним чинником формування загроз у бюджет-
ній політиці є неузгодженість суспільних потреб і 
обмеженості ресурсів держави, а також антагонізм 
між розширенням державних функцій та потре-
бою зменшення регулюючих функцій держави. 
Загрози, що виникають, визначаються змістом від-
творювальних процесів суб’єктів бюджетних пра-
вовідносин, ступенем узгодженості їх інтересів, а, 
отже, функціональною детермінованістю бюджет-
ної політики, засадами формування бюджету й 
еквівалентністю розподілу його коштів за рівнями 
бюджетної системи.

Виклики, зумовлені зовнішніми загрозами та вну-
трішніми структурними трансформаціями, висвіт-
лили системну неузгодженість механізмів бюджет-
ного регулювання в Україні. Дисбаланси у розвитку 
бюджетної системи характеризуються такими тен-
денціями:

1. Зберігається високий рівень перерозподілу 
ВВП через бюджетно-податкову систему. Частка 
доходів зведеного бюджету в ВВП у 2014 році склала 
29,1% (проти 29,0% у 2013 році), що засвідчило 
відсутність істотних змін, незважаючи на поетапне 
зниження ставки податку на прибуток підприємств 
та зменшення обсягів надання податкових пільг. 
У 2014 році частка видатків зведеного бюджету у 
ВВП становила 33,4% (у 2013 році – 34,5%), що 
свідчить про збереження високого рівня державних 
зобов’язань щодо надання суспільних благ та послуг.

2. Зростає дефіцит державного бюджету. 
У 2014 році дефіцит державного бюджету склав 
4,95% ВВП. Без врахування дефіциту НАК «Нафто-
газ України» він зріс на 13,4 млрд грн порівняно 
з 2013 роком і склав 78,1 млрд грн. Це впли-
нуло на збільшення дефіциту зведеного бюджету 
до 72,0 млрд грн (4,6% ВВП проти 4,4% ВВП 
у 2013 році). З урахуванням капіталізації НАК 
«Нафтогаз України» дефіцит бюджету перевищив 
10% ВВП. Причому його фінансування відбувалося 
переважним чином за рахунок запозичень.

3. Має місце невиконання плану доходів та видат-
ків зведеного бюджету. У 2014 році недовиконання 
по доходах склало 6,6%, або 32,1 млрд грн. При 
цьому податкові надходження, на відміну від скоро-
чення у 2013 році, зросли на 3,8%, що пов’язано як 
із податковими нововведеннями з другої половини 
2014 року, так і з інфляційними ефектами. Скоро-
чення неподаткових надходжень за 2014 рік склало 
5,3%, що зокрема пов’язано зі зменшенням обсягів 
перерахувань від Національного банку (на 19,4%).

4. Зросли видатки зведеного бюджету. У 2014 році 
приріст видатків склав 3,4%. Це стало наслідком 
збільшення витрат на обслуговування боргових 
зобов’язань (на 46,2%), у тому числі через деваль-
вацію гривні, а також на забезпечення оборони 
(на 84,5%), громадського порядку, безпеки та судо-
вої влади (на 13,8%). Водночас знизилися видатки 
на оплату праці та соціальне забезпечення (на 3,1% 
та 4,1% відповідно). Капітальні видатки також 
фінансувалися на мінімальному рівні та зменши-
лися на 31,6%. Видатки на економічну діяльність за 
зведеним бюджетом знизились на 14% і становили 
8,3% у загальному обсязі профінансованих видат-
ків. Це негативна тенденція, оскільки в кризових 
умовах роль держави у регулюванні соціально-еко-
номічної динаміки зростає, а нарощування капіталь-
них видатків необхідне для вирішення пріоритетних 
завдань стабілізації економіки.

6. Погіршилося виконання державою функцій 
соціального захисту та соціального забезпечення 
громадян. Видатки на охорону здоров’я у зведе-
ному бюджеті у 2014 році становили 57,0 млрд грн 
(на 4,5 млрд грн менше, ніж у 2013 році), а видатки 
на освіту – 100,1 млрд грн (на 5,4 млрд грн менше, 
ніж у 2013 році). Видатки на соціальний захист та 
соціальне забезпечення, які мали стійку тенденцію 
зростання в останні роки (зросли з 20,9% у 2011 році 
до 28,7% у 2013 році), знизилися до 26,5% і склали 
137,9 млрд грн. Видатки на житлово-комунальне гос-
подарство за зведеним бюджетом зросли у 2,3 рази, 
що пов’язано із виділенням субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборго-
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ваності з різниці в тарифах у сумі 12423,1 млн грн. 
У зведеному бюджеті зросли також видатки на духо-
вний та фізичний розвиток (на 1,4%).

Водночас у складних умовах держава забезпе-
чує захист найбільш вразливих верств населення, 
зокрема шляхом надання прямих субсидій на ком-
пенсацію наслідків підвищення тарифів на газ, тепло, 
які складатимуть у поточному році 24,4 млрд грн. 
Якщо у 2014 р. пряму допомогу від держави через 
цей механізм отримували близько 1 млн українських 
родин, то у поточному році її будуть отримувати до 
4 млн родин. Окрім того, підвищується рівень забез-
печення соціального захисту громадян, які були зму-
шені виїхати з окупованих територій: у 2015 році 
на пряму фінансову допомогу внутрішньопереміще-
ним особам передбачені кошти у обсязі 3,4 млрд грн. 
Запланована також субвенція з державного бюджету 
в обсязі 300 млн грн на відновлення інфраструктури 
контрольованих Україною територій Луганської та 
Донецької областей.

7. Зберігається необхідність суттєвої бюджет-
ної підтримки Пенсійного фонду України. Видатки 
державного бюджету на трансферт Пенсійному 
фонду у 2014 році були профінансовані у обсязі 
75813,9 млн грн, у тому числі на покриття дефіциту 
коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 
у сумі 14683,2 млн грн, що на 32,5% (7080,6 млн грн) 
менше порівняно з 2013 роком. Пенсійна система 
потребує подальшого реформування з метою змен-
шення її дефіцитності і наближення до європей-
ських стандартів. Важливим кроком тут є внесення 
у 2015 році змін до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення», дія яких набере чинності з 1 січня 
2016 року. Необхідна індексація пенсій, а також 
зниження порогу оподаткування пенсійних виплат 
податком на доходи фізичних осіб, уніфікація правил 
обчислення спеціальних і загальних пенсій.

8. Частка офіційних трансфертів в доходах місце-
вих бюджетів протягом десяти років постійно зрос-
тала. Якщо у 2002 р. вона становила 31,2%, то у 
2010 р. – 49,5%, 2012 р. – 55,2%, 2013 р. – 52,4%, 
2014 р. – 56,4%, що свідчить про посилення цен-
тралізації та неможливість органів місцевого само-
врядування самостійно забезпечувати розвиток 
адміністративно-територіальних одиниць. Прак-
тика такого бюджетного регулювання свідчить, що 
збільшення обсягів дотаційних ресурсів зумовлює 
незацікавленість органів місцевого самоврядування 
в пошуку додаткових джерел доходів бюджетів для 
фінансування власних та закріплених повноважень, 
зниження ефективності використання одержаних 
коштів і, як наслідок, низьку результативність усієї 
системи міжбюджетних відносин.

9. Фінансова незабезпеченість бюджетів органів 
місцевого самоврядування. У 2014 році частка дохо-
дів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету 
становила 50,8%. У структурі доходів місцевих 
бюджетів податкові надходження склали 37,7%. Їх 
домінуючу частку формує податок на доходи фізич-
них осіб (27,0%), плата за землю (5,2%), а частка 
місцевих податків і зборів як власне джерело бюдже-
тів місцевого самоврядування складає лише 3,5%, 
тоді як у європейських країнах їх частка становить 
майже 30%. Частка власних і закріплених доходів 
місцевих бюджетів не перевищує 35%. Частка непо-
даткових надходжень в доходах місцевих бюдже-
тів становила 4,1%, з яких 78% становили власні 
надходження бюджетних установ. Аналіз фактично 
мобілізованих джерел доходів дає підстави стверджу-
вати, що залежність місцевих бюджетів від резуль-

татів перерозподілу фінансових ресурсів через дер-
жавний бюджет залишається значною, а відсутність 
узгодженого розподілу повноважень не стимулює 
органи місцевого самоврядування до збільшення 
власної бази місцевих бюджетів.

Незважаючи на запроваджену урядом жорстку 
економію видатків бюджету, зокрема щодо змен-
шення дефіциту сектора загального державного 
управління, забезпечити злам зазначених негатив-
них тенденцій зможе лише нова якість бюджетно-
податкової політики. Подальшими кроками форму-
вання нової моделі бюджетно-податкової політики, 
що дозволить ефективно вирішувати нагальні про-
блеми суспільного розвитку та забезпечить фінан-
сову основу реалізації реформ, мають стати:

- вдосконалення інституційного середовища 
функціонування бюджетно-податкової системи з 
урахуванням принципів соціальної справедливості, 
економічної ефективності, фіскальної достатності, 
розбудови адміністративно простого оподаткування, 
формування ефективної системи видатків;

- формування оптимальної структури видатків 
бюджету за статтями має відбуватися з мінімальними 
втратами у забезпеченні рівня та якості суспільних 
благ і послуг за такими принципами: узгодженість 
нормативно-правового забезпечення; збалансованість 
рівнів бюджетної системи; цільове спрямування з 
урахуванням реальної потреби; прозорість;

- збільшення частки капітальних видатків 
бюджету, оскільки інвестування у великі інфраструк-
турні проекти дасть змогу забезпечити дієздатність 
важливих секторів економіки, сприятиме зростанню 
кількості робочих місць усіх категорій кваліфіка-
ції і позитивно вплине на формування дохідної час-
тини бюджету (надходження податку на прибуток, 
податку на доходи з фізичних осіб тощо), а відтак і 
на виконання державою соціальних зобов’язань;

- підвищення прозорості в управлінні держав-
ними фінансами та ефективності їх розподілу і вико-
ристання;

- продовження реформи у сфері здійснення дер-
жавних закупівель;

- реформування державного фінансового контр-
олю та бюджетних відносин шляхом створення сис-
тему противаг існуючим загрозам у бюджетній сфері, 
зокрема: посилити контроль за сплатою податків, збо-
рів та обов’язкових платежів до бюджету в повному 
обсязі; стабілізувати стан фінансово-бюджетної дис-
ципліни і зменшити кількість та обсяги порушень; 
удосконалити систему відповідальності учасників 
бюджетного процесу; посилити координуючу роль 
держави у цьому процесі;

- запровадження єдиної форми звітності про стан 
фінансово-бюджетної дисципліни, яку повинні скла-
дати усі учасники бюджетного процесу, що дасть 
можливість проведення постійного моніторингу 
у розрізі регіонів та по державі в цілому з наступ-
ним публічним розглядом у Верховній Раді України 
результатів державного фінансового контролю як 
складової звіту про виконання Державного бюджету 
України;

- забезпечення дотримання «структурних мая-
ків», передбачених у Меморандумі про економічну 
та фінансову політику між Україною і МВФ щодо 
дефіциту сектору загальнодержавного управління 
(за методологією МВФ) та інструментів його регулю-
вання;

- подальше налагодження координації фіскальної 
та монетарної політики країни, оскільки умовах від-
току депозитів з банківської системи держава подат-



133ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ковими інструментами вилучає надлишок готівки 
з обігу, щоб уникнути розгортання спіралі інфля-
ційно-девальваційних процесів;

- подальша реалізація реформи бюджетної децен-
тралізації, що потребує розширення прав місцевих 
органів влади, зміцнення їх бюджетної самостійності 
та визначення відповідальності. Для цього нагаль-
ним питанням є розробка Кабінетом Міністрів Укра-
їни спільно з профільними Міністерствами механізму 
перерозподілу повноважень та відповідальності з 
управління регіональним розвитком на нижчі рівні 
ієрархії за принципом субсидіарності відповідно 
до вимог Європейської хартії місцевого самовряду-
вання. Крім того, Міністерству регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України, Міністерству фінансів України із 
залученням експертів НАН України необхідно роз-
робити методику визначення рівня самодостатності 
регіону та механізму надання державної підтримки 
регіонам залежно від рівня самодостатності. 

Висновки. У період загострення соціально-еконо-
мічних проблем надзвичайно актуальним є питання 
забезпечення ефективності управління державними 
фінансами. Бюджетна незбалансованість і поро-
джена нею проблема державного боргу обумовлю-
ють беззаперечний деструктивний вплив на стан 
бюджетної та економічної безпеки держави. Важ-
ливим етапом у забезпеченні бюджетної безпеки є 
оцінка загроз. Практика оцінки рівня бюджетної 
безпеки переважно базується сьогодні на порівнянні 
фактичних значень вибраних показників з їхніми 
граничними значеннями, аналізі бюджетних про-
блем за встановленими параметрами. Такий підхід 
дає лише загальне уявлення про стан бюджетної без-
пеки. Отже, нагальним питанням є запровадження 
економетричних оцінок формалізованих значень 
рівня бюджетної безпеки. Механізм забезпечення 
бюджетної безпеки має формувати таку систему, 
яка включає елементи науково-теоретичного, право-
вого, ресурсного, інформаційно-аналітичного, тех-
нічного й організаційного характеру і в сукупності 
із відповідними пріоритетами, способами, засобами 
та методами регулювання процесів соціально-еконо-
мічного розвитку. Стратегічними напрямами забез-
печення бюджетної безпеки нині мають стати: вста-

новлення відповідності нормам бюджетних процедур 
вітчизняної практики складання, розгляду і затвер-
дження бюджетних показників; удосконалення 
системи бюджетного планування і прогнозування; 
підвищення ефективності державного контролю 
за використанням бюджетних коштів; проведення 
реформи бюджетної децентралізації з приведен-
ням у відповідність доходів та видатків бюджетів 
за рівнями бюджетної системи; удосконалення сис-
теми міжбюд жетних відносин; недопущення необ-
ґрунтованих бюджетних дефіцитів й удосконалення 
практики дефіцитного фінансування. Підвищення 
ефективності бюджетно-податкової політики має 
забезпечуватися шляхом досягнення інституційної 
симетрії, додержання принципів фіскальної спра-
ведливості та відповідальності, що уможливить 
не лише збалансування бюджетних потоків, а й 
створить основу реалізації суспільних реформ, які 
визнані найбільш доцільним шляхом прогресивного 
розвитку України.
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Статья посвящена сравнительному анализу нормативов капитала и нормативов кредитного риска выборки коммерческих 

банков Украины из четырех групп по размеру активов в течение 2010–2014 годов. Дана оценка выполнения нормативов капита-
ла и нормативов кредитного риска выбранными коммерческими банками Украины в течение 2010–2014 годов. Использование 
свободных резервов экономических нормативов позволит увеличить прибыль банков Украины.

Ключевые слова: нормативы капитала, нормативы кредитного риска, кредитная деятельность, банк, прибыль.

Krychyniuk A.P., Kochetkov V.M. COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC NORMS OF BANKS OF UKRAINE
The article devoted the comparative analysis of norms of capital and norms of credit risk of selection of commercial banks of Ukraine 

from four groups in size of assets during 2010–2014 years. The estimation given the implementation of norms of capital and norms of 
credit risk by the chosen commercial jars of Ukraine during 2010–2014 years. During 2010–2014 years the chosen jars exceeded the 
normative value of low-limit of regulatory capital. During 2010–2014 years the chosen jars exceeded the normative value of norm of 
sufficientness (adequacies) of capital (N2). During 2010–2014 years the chosen jars adhered to the norm of correlation of regulatory 
capital to the combined assets (N3). During 2010–2014 years jars adhered to the norm of maximal size of credit risk on one contractor 
(N7), except for Otp bank. During 2010–2014 years the chosen jars did not exceed the normative value of credit risks (N8, N9, N10).

Keywords: norms of capital, norms of credit risk, credit activity, bank, profit.

Постановка проблеми. Комерційні банки Укра-
їни складають другу частину дворівневої банківської 
системи України. Діяльність банків супроводжу-
ється різноманітними ризиками [9]. Ризики мають 
негативні наслідки. Ризики в банківській діяльності 
випливають із специфіки банківських операцій, що 
здійснюються в умовах ринкових відносин, та озна-
чають ймовірність отримання доходів, менших від 
очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені 
банківські ризики призводять до значних фінан-
сових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків. 
З метою забезпечення стабільної діяльності бан-
ків та запобігання неправильному розподілу ресур-
сів і втраті капіталу через ризики, що притаманні 
банківській діяльності, банки зобов'язані викону-
вати нормативи капіталу та нормативи кредитного 
ризику (економічні нормативи) [9;10]. Економічні 
нормативи регулюють саме кредитну діяльність бан-
ків України. Банки мають виконувати мінімаль-
ний розмір регулятивного капіталу банку, норматив 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу, 
норматив співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів, норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного контрагента, норматив 
великих кредитних ризиків, норматив максималь-
ного розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру, максимального сукуп-
ного розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих інсайдерам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи 
українських учених присвячені проблемам капіта-
лізації банківської системи, зокрема, М. Диба [1], 
І. Краснова [1], А. Стрижака [1], В. Міщенка [2], 

О.О. Чуба [5] та ін. Серед російських дослідників 
зазначеній проблемі присвячено праці Н.В. Клює-
вої [3], К.О. Попова [4], Ю.Н. Юденкова [4]. Фун-
даментальними з цієї проблематики є дослідження 
західних науковців А. Бегера [6; 7], Р.Дж. Хер-
рінга [6], Дж.П. Сзего [6]. Незважаючи на те, що 
порушені проблеми не обділені увагою науковців, 
на думку авторів, проведені дослідження не можуть 
повністю задовольнити потреби теорії і практики. 
Зокрема, недостатньо висвітлені питання дотри-
мання типовими банками України нормативів капі-
талу та нормативів кредитного ризику, якими Регу-
лятор контролює банківське кредитування. Усе це 
спонукало авторів провести дане дослідження. На 
особливу увагу заслуговує питання вільних резер-
вів перевищених нормативів капіталу та нормативів 
кредитного ризику.

Постановка завдання. Мета статті – провести 
порівняльний аналіз нормативів капіталу та норма-
тивів кредитного ризику найбільш представницьких 
банків чотирьох груп згідно із класифікацією Націо-
нального банку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
розміром активів усі банки поділяються на чотири 
групи. Вибрані банки з чотирьох груп за розміром 
активів. Вибрані банки є найбільш типовими (харак-
терними) для банківської системи України. До пер-
шої групи належить Ощадбанк, до другої групи – 
Отп банк, до третьої групи – Мегабанк, до четвертої 
групи – Таскомбанк.

Виконуючи вимоги Закону України «Про Наці-
ональний банк України» та Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», Національний банк 
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України установив порядок визначення регулятив-
ного капіталу банку та економічні нормативи, які є 
обов’язковими до виконання усіма банками. Еконо-
мічні нормативи регулюють банківське кредитування 
в Україні. До нормативів капіталу належать норма-
тив мінімального розміру регулятивного капіталу 
(Н1), достатності (адекватності) регулятивного капі-
талу (Н2) і співвідношення регулятивного капіталу 
до сукупних активів (Н3). До нормативів кредитного 
ризику належать норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного контрагента (Н7), нор-
матив великих кредитних ризиків (Н8), норматив 
максимального розміру кредитів, гарантій та поручи-
тельств, наданих одному інсайдеру (Н9) та норматив 
максимального сукупного розміру кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10). Регуля-
тор може змінювати нормативні значення нормативів 
або замінювати нормативи і цим може впливати на 
кредитну діяльність банків України.

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) 
банку, який отримав банківську ліцензію до 11 липня 
2014 року, складає 120 млн грн і не змінюється до 
10 липня 2017 року. Мінімальний розмір регулятив-
ного капіталу банку (Н1), який отримав банківську 

ліцензію після 11 липня 2014 року, повинен стано-
вити 500 мільйонів гривень. Регулятивний капітал є 
одним із найважливіших показників діяльності бан-
ків, основним призначенням якого є покриття нега-
тивних наслідків різноманітних ризиків, які банки 
беруть на себе у процесі своєї діяльності, та забез-
печення захисту вкладів, фінансової стійкості та 
стабільної діяльності банків. Розмір регулятивного 
капіталу банку не може бути меншим, ніж його ста-
тутний капітал.

Норматив достатності (адекватності) регуля-
тивного капіталу показує здатність банку своє-
часно і в повному обсязі розрахуватися за своїми 
зобов’язаннями, які виникають при здійсненні 
торговельних, кредитних або інших операцій гро-
шового характеру. Чим вище значення показника 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу, 
тим більшу частку ризику беруть на себе власники 
банку, і, навпаки, чим нижче значення показника, 
тим більшу частку ризику банк перекладає на кре-
диторів або вкладників банку. Відповідно до дію-
чих вимог до капіталу, встановленими НБУ, банки 
повинні підтримувати співвідношення капіталу й 
активів, зважених з урахуванням ризику (норматив 

Таблиця 1
Динаміка нормативів економічної діяльності банків за 2010 р.

№ 
з/п Назва банку

За станом на 01.01.2011

Нормативи економічної діяльності

Н1 Н2 Н3 Н7 Н8 Н9 Н10

Нормативне значення

120000 тис. грн 10% 9% 25% 8 крат. Н1
(%) 5% 30%

1 Ощадбанк 17437448 40,41 26,42 19,11 147,83 0,08 0,26

2 Отп банк 4900000 22,1 17,5 10,32 20,53 1,2 2,92

3 Мегабанк 729000 30 23,62 17,09 100,8 2,02 5,01

4 Таскомбанк 215246,0 14,12 10,91 20,35 275,35 1,0 2,57

Джерело: складено автором на основі [11; 12; 13; 14]

Таблиця 2
Динаміка нормативів економічної діяльності банків за 2011 р.

№ 
з/п Назва банку

За станом на 01.01.2012

Нормативи економічної діяльності

Н1 Н2 Н3 Н7 Н8 Н9 Н10

Нормативне значення

120000 тис. грн 10% 9% 25% 8 крат. Н1
(%) 5% 30%

1 Ощадбанк 18383058 30,54 21,77 19,24 202,33 0,08 0,20

2 Отп банк 4355824 20,19 17,32 12,61 36,43 4,22 15,66

3 Мегабанк 766000 20,37 16,88 19,49 126,69 2,82 5,94

4 Таскомбанк 296096 13,6 12,89 23,4 308,46 0,98 2,93

Джерело: складено автором на основі [11; 12; 13; 14]

Таблиця 3
Динаміка нормативів економічної діяльності банків за 2012 р.

№ 
з/п Назва банку

За станом на 01.01.2013

Нормативи економічної діяльності

Н1 Н2 Н3 Н7 Н8 Н9 Н10

Нормативне значення

120000
тис. грн 10% 9% 25% 8 крат. Н1

(%) 5% 30%

1 Ощадбанк 18289128 25,35 19,54 17,51 221,08 0,08 0,21

2 Отп банк 3007073 13,77 17,01 19,94 116,57 4,62 13,65

3 Мегабанк 738 792 16.89 14.84 23.21 162.54 3.02 5.57

4 Таскомбанк 334839,0 15,50 16,85 21,94 283,1 2,27 7,52

Джерело: складено автором на основі [11; 12; 13; 14]
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достатності капіталу) на рівні вище обов’язкового 
мінімального значення, що становить 10%. Нор-
матив співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів (Н3) встановлює розмір регуля-
тивного капіталу, який потрібний для здійснення 
банком активних операцій. Норматив співвідно-
шення регулятивного капіталу до сукупних акти-
вів (Н3) визначає мінімальне значення коефіцієнту 
регулятивного капіталу до сукупних активів і відо-
бражає розмір регулятивного капіталу, необхідний 
для здійснення банком активних операцій. Норма-
тивне значення коефіцієнту регулятивного капіталу 
до сукупних активів має бути не менше ніж 9 про-
центів. Норматив максимального розміру кредит-
ного ризику на одного контрагента (Н7) розроблено 
для обмеження кредитного ризику, який виникає 
через невиконання окремими контрагентами своїх 
зобов’язань. Нормативне значення Н7 не має бути 
вище ніж 25 процентів. Норматив великих кредит-
них ризиків (Н8) розроблено для обмеження концен-
трації кредитного ризику за окремим контрагентом 
чи групою пов’язаних контрагентів. Нормативне зна-
чення Н8 не має бути вище 8-кратного розміру регу-
лятивного капіталу банку. Норматив максимального 
розміру кредитів, гарантій та поручительств, нада-
них одному інсайдеру (Н9), введено для обмеження 
ризику, що виникає під час проведення операцій з 
інсайдерами, що може вплинути на діяльність банку. 
Банк проводить операції з інсайдерами на умовах, 
які не вигідні для банку, що призводить до суттє-
вих проблем, тому що у таких випадках оцінюють 
платоспроможність контрагента не завжди достатньо 
об’єктивно. Нормативне значення Н9 не має бути 
вище 5 процентів. Норматив максимального роз-
міру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 
інсайдерам (Н10), введено для обмеження сукупної 
суми усіх ризиків щодо інсайдерів банку. Надмірний 
обсяг загальної суми усіх ризиків щодо інсайдерів 
банку створює концентрацію ризиків і загрожує збе-
реженню регулятивного капіталу банку. Нормативне 
значення Н10 не має бути вище 30 процентів.

Протягом 2010–2012 років Таскомбанк дотри-
мувався нормативів капіталу і кредитного ризику. 
У Таскомбанку за станом на 31 грудня 2011 року зна-
чення нормативу достатності капіталу склало 13,6% 
(на 31 грудня 2010 р. – 14,12%) [11]. Протягом 2013–
2014 років Таскомбанк не порушував значень норма-
тивів капіталу та кредитного ризику НБУ.

Протягом 2010–2011 років Отп банк дотриму-
вався нормативів капіталу та кредитного ризику, 
встановлених НБУ, які знаходилися в межах допус-
тимих значень.

Протягом 2012 року Отп банк дотримувався нор-
мативів капіталу. Нормативи капіталу, які вклю-
чають мінімальний розмір регулятивного капіталу, 
норматив адекватності регулятивного капіталу та 
норматив співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів, протягом 2012 року Отп банком не 
порушувалися [13]. Протягом 2013–2014 років Отп 
банк дотримувався нормативів капіталу та кредит-
ного ризику, окрім нормативу максимального роз-
міру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), 
значення якого у 2014 році порушено і дорівнювало 
30,39% при нормативному значенні не більше 25%.

Протягом 2010 року Мегабанк дотримувався нор-
мативів кредитного ризику [12]. Протягом 2010 року 
Мегабанк дотримувався нормативів капіталу. Про-
тягом 2011–2012 років Мегабанк дотримувався нор-
мативів капіталу та кредитного ризику. Протягом 
2013–2014 років Мегабанк не порушував значень 
нормативів капіталу та кредитного ризику НБУ.

Протягом 2010–2012 років Ощадбанк дотриму-
вався нормативів капіталу та кредитного ризику. 
Протягом 2013 року Ощадбанк дотримувався нор-
мативів капіталу та нормативів кредитного ризику. 
Протягом 2014 року Ощадбанк не порушував значень 
нормативів капіталу та кредитного ризику НБУ.

Висновки. Проаналізовано нормативи кредитної 
діяльності, якими Регулятор контролює банківське 
кредитування. Якщо порівняти виконання еконо-
мічних нормативів типовими представниками 4 груп 
банків України протягом 2010–2014 рр., то можна 

Таблиця 4
Динаміка нормативів економічної діяльності банків за 2013 р.

№ 
з/п

Назва 
банку

За станом на 01.01.2014

Нормативи економічної діяльності

Н1 Н2 Н3 Н7 Н8 Н9 Н10

Нормативне значення

120000 тис. грн 10% 9% 25% 8 крат. Н1 (%) 5% 30%

1 Ощадбанк 19351018 25,41 16,44 15,45 208,60 1,83 2,04

2 Отп банк 711968 11,05 11,82 16,84 78,06 0,01 0,02

3 Мегабанк 713 781 14,59 12,58 24,15 228,62 2,82 5,56

4 Таскомбанк 394340 14,95 13,54 23,46 344,17 0,69 4,08

Джерело: складено автором на основі [11; 12; 13; 14]

Таблиця 5
Динаміка нормативів економічної діяльності банків за 2014 р.

№ 
з/п Назва банку

За станом на 01.01.2015

Нормативи економічної діяльності

Н1 Н2 Н7 Н8 Н9 Н10

Нормативне значення

120000 тис. грн 10% 25% 8 крат. Н1 (%) 5% 30%

1 Ощадбанк 30752455 31,40 17,83 183,51 0,83 1,0

2 Отп банк 2596105 10,40 30,39 168,45 0,33 1,45

3 Мегабанк 840966 13,45 22,82 314,30 2,38 4,32

4 Таскомбанк 391338 13,75 23,77 404,56 1,85 3,37

Джерело: складено автором на основі [11; 12; 13; 14]
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зробити висновок, що типовий представник першої 
групи банк – Ощадбанк, типовий представник тре-
тьої групи – банк Мегабанк і типовий представник 
четвертої групи банк – Таскомбанк виконували еко-
номічні нормативи, а типовий представник другої 
групи – Отп банк – не виконував один із економіч-
них нормативів, а саме норматив максимального роз-
міру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) 
протягом 2014 року.

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки значно 
перевищували нормативне значення мінімального 
розміру регулятивного капіталу (Н1). Така тен-
денція позитивно характеризує діяльність банків: 
збільшуються «безоплатні» ресурси, які сприяють 
збільшенню прибутку і практично усіх інших еконо-
мічних нормативів, а це слугує гарантією фінансової 
стійкості банків.

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки пере-
вищували нормативне значення нормативу достат-
ності (адекватності) капіталу (Н2). Така тенденція 
свідчить про те, що більшу частку ризику беруть на 
себе власники банку ніж встановлено нормативом, і 
меншу частку ризику банк перекладає на кредиторів 
або вкладників банку.

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки переви-
щували нормативне значення нормативу співвідно-
шення регулятивного капіталу до сукупних акти-
вів (Н3). Така тенденція свідчить про те, що розмір 
регулятивного капіталу, необхідний для здійснення 
банками активних операцій був більш ніж достат-
ній, отже є вільні резерви, які не були використані, і 
банки недоотримали можливий прибуток.

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки не переви-
щували нормативне значення нормативу максималь-
ного розміру кредитного ризику на одного контра-
гента (Н7), тобто банки обмежили кредитний ризик, 
який виникає через невиконання окремими контр-
агентами своїх зобов’язань. Отп банк, норматив Н7 
якого склав 30,39% у 2014 році, що є перевищенням 
нормативного значення на 5,39%, але банк дотри-
мується нормативів капіталу, тому він може прово-
дити кредитні операції та здійснювати вкладення у 
боргові цінні папери, що перевищують установлений 
норматив максимального розміру кредитного ризику 
на одного контрагента (Н7).

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки не пере-
вищували нормативне значення нормативу великих 
кредитних ризиків (Н8) завдяки значному розміру 
регулятивного капіталу (Н1) банку. Банки не дося-
гли допустимої концентрації кредитного ризику за 
окремим контрагентом або групою пов’язаних контр-
агентів, отже є вільні резерви, які не були викорис-
тані, і банки недоотримали можливий прибуток. 
Банки можуть прийняти на себе більше великих кре-
дитних ризиків і отримати більше прибутку.

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки не переви-
щували нормативне значення нормативу максималь-
ного розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру (Н9). Банки не досягли 
максимального розміру кредитів, гарантій та пору-
чительств, наданих одному інсайдеру (Н9), отже 
є вільні резерви, які не були використані і банки 
недоотримали можливий прибуток. Банки можуть 
прийняти на себе більше кредитного ризику, який 
виникає під час здійснення операцій з інсайдерами і 
отримати більше прибутку. 

Протягом 2010–2014 рр. вибрані банки не переви-
щували нормативне значення нормативу максималь-
ного сукупного розміру кредитів, гарантій та поручи-
тельств, наданих інсайдерам (Н10). Банки не досягли 

максимального допустимого значення нормативу 
максимального сукупного розміру кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), отже 
є вільні резерви, які не були використані, і банки 
недоотримали можливий прибуток. Банки можуть 
прийняти на себе більше сукупної суми усіх ризиків 
щодо інсайдерів і отримати більше прибутку.
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Стаття присвячена питанню фінансового оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану. Визна-
чено сутність фінансового оздоровлення підприємств згідно з різними підходами. Обґрунтовано шляхи фінансового оздоровлен-
ня в умовах невизначеності. Розроблено рекомендації щодо реалізації заходів з фінансового оздоровлення підприємств з ви-
користанням стратегічних, тактичних і оперативних механізмів шляхом усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової 
стійкості, забезпечення фінансової рівноваги протягом тривалого періоду.
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Нагайчук В.В. ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ УКРЕПЛЕНИЯ ИХ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ

Статья посвящена вопросу финансового оздоровления предприятий в контексте укрепления их финансового состояния. Опреде-
лена сущность финансового оздоровления предприятий согласно разным подходам. Обоснованы пути финансового оздоровления 
в условиях неопределенности. Разработаны рекомендации относительно реализации мероприятий по финансовому оздоровлению 
предприятий с использованием стратегических, тактических и оперативных механизмов путем устранения неплатежеспособности, 
возобновления финансовой стойкости, обеспечения финансового равновесия на протяжении длительного периода.
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Nagaychuk V.V. FINANCIAL RECOVERY OF THE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THEIR FINANCIAL 
CONDITION

The article focuses on financial recovery of the enterprises in the context of strengthening their financial condition. It defines the 
essence of financial recovery of enterprises according to different approaches. The ways of financial recovery in the conditions of 
uncertainty are grounded. Recommendations regarding the implementation of activities on financial recovery of enterprises with strategic, 
tactical and operational mechanisms by eliminating insolvency, the resumption of financial stability, financial equilibrium in the longterm 
period are developed.

Keywords: financial recovery, company, approach, anticrisis measures, mechanism, bankruptcy, crisis, financial equilibrium.

Постановка проблеми. В умовах глибокої систем-
ної кризи, яка охопила майже всі аспекти життя – 
політичний, соціальний та економічний, більшість 
вітчизняних підприємств перебувають на межі 
виживання, стають банкрутами та припиняють своє 
існування.

За таких умов виникає необхідність визначення 
механізмів та методів фінансового оздоровлення під-
приємств, що має ґрунтуватися на поглибленому 
аналізі фінансового стану підприємства та особливос-
тей його діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
теоретичні та методичні аспекти фінансового оздо-
ровлення підприємств знайшли відображення у пра-
цях вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: 
М. Аістова, Є. Андрущак, О. Антонова, Е. Архип-
чук, І. Бланк, Н. Брюховецька, І. Булєв, В. Грачов, 
О. Дацій, В. Дроздова, Л. Зуєва, Г. Кадиков, І. Коса-
рєва, Е. Коротков, Е. Куліш, Л. Лігоненко, Б. Поля-
кова, М. Пушкар, С. Рамазанов, В. Ращупкіна, 
Р. Сайфулін, С. Салига, І. Стефанюк, О. Терещенко, 
А. Ткачов, І. Цигилик, Є. Чернявська та ін. При всій 

значущості наукових досліджень низка питань у цій 
царині досі залишається недостатньо опрацьованим. 
Вимагають розгляду та розробки концептуальні тео-
ретичні засади та методичні підходи щодо створення 
науково обґрунтованої та дієвої програми фінансо-
вого оздоровлення підприємств.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні сутності фінансового оздоров-
лення підприємств у контексті зміцнення їхнього 
фінансового стану, обґрунтуванні шляхів фінансового 
оздоровлення підприємств в умовах невизначеності та 
розробленні рекомендацій щодо реалізації заходів з 
фінансового оздоровлення вітчизняних підприємств з 
використанням стратегічних, тактичних і оператив-
них механізмів шляхом усунення неплатоспромож-
ності, відновлення фінансової стійкості, забезпечення 
фінансової рівноваги у тривалому періоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сове оздоровлення – відносно нове і спірне для еко-
номічної науки поняття, що з’явилося одночасно з 
початком формування ринкових відносин. У сучас-
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ній ситуації отримали поширення два основних під-
ходи до сутності поняття «фінансове оздоровлення»: 
правовий і фінансово-економічний.

Згідно із правовим підходом фінансове оздоров-
лення є реабілітаційною процедурою, яка передба-
чає можливість отримання боржником, щодо якого 
порушена справа про неспроможність, відстрочень і 
розстрочок сплати боргів на строк до декількох років 
за умови надання гарантій кредиторам. Ці гаран-
тії реалізуються за допомогою використання спосо-
бів забезпечення виконання зобов’язань – інституту 
цивільного законодавства. Таким чином, у разі недо-
сягнення відновлення платоспроможності у процесі 
фінансового оздоровлення боржника вимоги креди-
торів можуть бути задоволені за рахунок наданого 
забезпечення [1, с. 16].

Фінансово-економічний підхід фінансове оздоров-
лення розкриває з позиції антикризового управління. 
При цьому фінансове оздоровлення розуміється як:

– завершальна стадія антикризового управління;
– основний етап антикризового управління;
– вихід з банкрутства на основі довгострокових 

програм, бізнес-планів фінансового оздоровлення;
– відновлення платоспроможності та встанов-

лення фінансової рівноваги між доходами і витра-
тами шляхом усунення причин, що викликали 
фінансову кризу;

– виявлення і швидке використання наявних 
резервів, щоб якнайскоріше вийти з кризової ситуа-
ції;

– поєднання кардинальних змін у діяльності під-
приємства та вирішенні проблем накопичених борго-
вих зобов’язань тощо.

Підхід до фінансового оздоровлення через сис-
тему антикризового управління означає, що воно 
повинне випереджати та запобігати неплатоспро-
можності і неспроможності підприємства, а в стра-
тегічному плані – забезпечувати підприємству впро-
довж тривалого часу таку конкурентну перевагу, яка 
дозволить виробити затребувану ринком продукцію 
і виручати достатні грошові кошти для оплати усіх 
його зобов’язань, що виникають при створенні про-
дукції та її продажі.

Фінансове оздоровлення як частина системи анти-
кризового управління базується на таких принци-
пах [3, с. 80]:

1. Рання діагностика кризових явищ у фінан-
совій діяльності підприємства. Враховуючи, що 
виникнення кризи на підприємстві несе загрозу 
самому існуванню підприємства та пов’язане з від-
чутними втратами капіталу його власників, можли-
вість виникнення кризи повинна діагностуватися на 
самих ранніх стадіях з метою своєчасного викорис-
тання можливостей її нейтралізації.

2. Терміновість реагування на 
кризові явища. Кожне кризове 
явище, що з’явилося, не лише має 
тенденцію до розширення з кожним 
новим господарським циклом, але і 
породжує нові супутні йому явища. 
Тому чим раніше будуть застосовані 
антикризові механізми, тим біль-
шими можливостями відновлення 
володітиме підприємство.

3. Адекватність реагування під-
приємства на міру реальної загрози 
його фінансовій рівновазі. Викорис-
товувана система механізмів з ней-
тралізації загрози банкрутства у при-
гнічуючій своїй частині пов’язана з 

фінансовими витратами або втратами. При цьому 
рівень цих витрат і втрат має бути адекватний рівню 
загрози банкрутства підприємства. Інакше або не 
буде досягнутий очікуваний ефект (якщо дія меха-
нізмів недостатня), або підприємство нестиме неви-
правдано високі витрати (якщо дія механізму над-
мірна).

4. Повна реалізація внутрішніх можливостей 
виходу підприємства з кризового стану. У боротьбі 
із загрозою банкрутства підприємство повинне роз-
раховувати виключно на внутрішні фінансові мож-
ливості.

На окрему увагу заслуговує підхід до фінансового 
оздоровлення підприємства як елементу фінансового 
менеджменту. За даним підходом фінансове оздоров-
лення господарюючого суб’єкта визначають як комп-
лекс форм, моделей і методів приведення фінансових 
зобов’язань і вимог цієї юридичної особи до стану, 
який дозволяє своєчасно та в повному обсязі викону-
вати грошові зобов’язання і платежі, забезпечувати 
належний оборот потоків фінансових ресурсів, що 
виключає їх дисбаланс і прояви ознак неплатоспро-
можності [2, с. 36].

Фінансове оздоровлення підприємства може бути 
представлене сукупністю блоків, що циклічно повто-
рюються (рис. 1).

Сукупність пов’язаних між собою заходів фінан-
сового оздоровлення підприємства, що вживаються 
на його окремих етапах, утворюють механізми 
фінансового оздоровлення. Вони підрозділяються на 
внутрішні, використовувані самим підприємством, і 
зовнішні, які реалізуються за допомогою сторонніх 
юридичних або фізичних осіб.

Основними завданнями реалізації заходів з фінан-
сового оздоровлення суб’єкта господарювання є: усу-
нення неплатоспроможності, відновлення фінансової 
стійкості, забезпечення фінансової рівноваги у три-
валому періоді.

Самим невідкладним завданням у системі захо-
дів фінансової стабілізації підприємства є віднов-
лення здатності до здійснення платежів за невідклад-
ними фінансовими зобов’язаннями, щоб попередити 
виникнення процедури банкрутства, налагодити 
постачання матеріально-технічних ресурсів для нор-
малізації процесу виробництва. Це завдання досяга-
ється двома шляхами:

1) зменшенням розміру поточних зовнішніх і 
внутрішніх фінансових зобов’язань підприємства 
у короткостроковому періоді, перейняттям на себе 
менших за обсягом нових зобов’язань;

2) збільшення суми грошових коштів, що забез-
печують погашення прострочених і виконання термі-
нових зобов’язань.

 

Аналіз фінансового стану підприємства з метою діагностики передумов кризи 

Визначення масштабів кризового стану 
підприємства 

Вивчення факторів, що обумовлюють 
виникнення кризових тенденцій 

Формування завдань і вибір основних 
механізмів фінансового оздоровлення 

підприємства 

Вибір найбільш ефективного 
механізму фінансового 

оздоровлення підприємства 

Фінансове забезпечення 
програми фінансового 

оздоровлення підприємства 

Рис. 1. Схема фінансового оздоровлення підприємства
Джерело: авторська розробка
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Тут застосовується принцип «відсікання зайвого», 
який вимагає скорочення розмірів поточних потреб у 
матеріально-технічних і трудових ресурсах тощо та 
переведення окремих видів ліквідних активів у гро-
шові кошти без значного збитку для виробництва.

Скорочення розміру короткострокових фінансо-
вих зобов’язань досягається шляхом таких основних 
заходів: пролонгації короткострокових фінансових 
кредитів; реструктуризації короткострокових фінансо-
вих кредитів з перетворенням окремих із них у дов-
гострокові; збільшення періоду товарного кредиту, що 
надається постачальниками; відстрочення по окремих 
формах внутрішньої кредиторської заборгованості; ско-
рочення витрат на придбання матеріалів, інвентарю і 
устаткування; скорочення витрат на відрядження, 
рекламу; реструктуризації кредиторської заборгова-
ності; скорочення обсягів готової продукції на складі.

Збільшення грошового потоку підприємства у 
короткостроковому періоді для погашення простро-
чених і термінових зобов’язань досягається переве-
денням частини ліквідних оборотних активів у гро-
шові кошти, трансформацією частини необоротних 
активів у грошові кошти.

Мета цього етапу фінансового оздоровлення вва-
жається досягнутою, якщо усунена поточна неплато-
спроможність підприємства, тобто обсяг надходження 
грошових коштів перевищив обсяг невідкладних 
фінансових зобов’язань в короткостроковому періоді. 
Це означає, що загроза банкрутства підприємства у 
поточному часі ліквідована або вже носить відлаго-
джений характер.

Відновлення фінансової стійкості підприємства 
полягає у максимально швидкому зниженні нее-
фективних витрат та відбувається як продовження 
реалізації заходів зі скорочення споживання фінан-
сових ресурсів і збільшення позитивного потоку при-
росту власних фінансових ресурсів. Воно пов’язане із 
принципом «стискування підприємства»: чим біль-
ший розрив між припливом грошових коштів та їх 
відтоком, тим швидше досягається фінансова стій-
кість підприємства. Скорочення необхідного обсягу 
споживання фінансових ресурсів можна досягти 
такими заходами: скороченням обсягу виробничої 
діяльності за рахунок припинення випуску нерента-
бельної продукції; скороченням підрозділів апарату 
управління; скороченням частини допоміжних і під-
собних підрозділів; скороченням обсягу програми 
участі найнятих робітників, що фінансуються з при-
бутку; відмовою від зовнішніх соціальних і інших 
програм підприємств, що фінансуються за рахунок 
прибутку, тощо.

Мета цього етапу фінансового оздоровлення вва-
жається досягнутою, якщо підприємство вийшло на 
рубіж фінансової рівноваги, забезпечило фінансову 
стійкість, тобто потреби і наявність грошових коштів 
в обороті збалансовані.

В умовах ринкових відносин основним завдан-
ням підприємства є підвищення ефективності його 
функціонування за рахунок раціонального управ-
ління грошовими потоками, яке дозволить забезпе-
чити фінансову рівновагу та ритмічність діяльності 
підприємства, прискорити обіг капіталу, знизити 
ризик неплатоспроможності та отримати прибу-
ток [4, с. 245].

Досягнення фінансової рівноваги підприємства 
у тривалому періоді можливо тільки при збалансо-
ваності грошового потоку від усіх видів його діяль-
ності [5, с. 330].

Цей етап забезпечується такими заходами: при-
скоренням оборотності оборотних активів; впро-

вадженням рентабельної продукції, що має кон-
курентні переваги; використанням ефективних 
видів матеріальних ресурсів для зниження собі-
вартості продукції, що випускається; підвищен-
ням якості продукції та поліпшенням споживчих 
властивостей продукції, що випускається; збіль-
шенням обсягу випуску за рахунок оновлення 
устаткування та використання нових технологій; 
скороченням термінів розрахунків за продукцію, 
що поставляється.

Забезпечення фінансової рівноваги у тривалому 
періоді за рахунок збільшення прибутку створює 
сприятливі умови для самофінансування економіч-
ного зростання, скорочення залучення кредитних 
ресурсів і оздоровлення фінансового стану підприєм-
ства.

Основні види внутрішніх механізмів фінансового 
оздоровлення підприємства – стратегічні, тактичні й 
оперативні.

Застосування цієї класифікації дозволяє обрати 
ефективний механізм оздоровлення підприємства, 
адекватний глибині його кризового стану і відповід-
ний цілям розвитку суб’єкта господарювання. Най-
важливішим зовнішнім механізмом фінансового 
оздоровлення підприємства є його санація, яка про-
водиться за ініціативою самого підприємства до іні-
ціації кредиторами справи про банкрутство, коли 
підприємство для виходу з кризового стану викорис-
товує зовнішню допомогу, або за рішенням господар-
ського суду на основі пропозицій, що поступили від 
кредиторів. Масштаби кризового стану підприємства 
визначають напрями здійснення санації, найбільш 
вживаними із яких є такі: санація підприємства, 
спрямована на його реструктуризацію (реорганіза-
цію); санація підприємства, спрямована на рефінан-
сування його боргу.

Правильний вибір механізму фінансового оздоров-
лення зумовлює ефективність виведення підприєм-
ства з кризи. У сучасних умовах перед вітчизняною 
економікою стоять два складні завдання: фінансове 
оздоровлення підприємств та прискорення їх іннова-
ційного розвитку [6, с. 164].

Визначення інноваційної стратегії підприємства є 
основою перспективного планування його розвитку 
і дозволяє пов’язувати плани перетворення підпри-
ємства з поточного стану в стійкий фінансовий стан 
з цільовими завданнями його подальшого післякри-
зового розвитку.

Внутрішні стратегічні механізми фінансового 
оздоровлення підприємства реалізуються найчас-
тіше за допомогою інвестиційних програм. Головним 
завданням інвестиційної програми фінансового оздо-
ровлення є залучення фінансових ресурсів під інвес-
тиційні проекти, що розробляються, реалізація яких 
сприятиме виходу підприємства з фінансової кризи. 
Важливу роль у процесі розробки інвестиційної про-
грами фінансового оздоровлення та розвитку кризо-
вого підприємства займає аналіз майбутніх грошо-
вих потоків, що виникають у результаті здійснення 
капітальних вкладень. При формуванні інвестицій-
ної програми фінансового оздоровлення та розвитку 
підприємства необхідно оцінювати грошові потоки 
по тимчасовим періодам, тобто розробити графік 
реалізації програми за термінами й обсягами робіт з 
розбиттям за місяцями, кварталами і роками. Також 
вимагається провести аналіз ризику очікуваних гро-
шових потоків [7, с. 76].

Висновки. Таким чином, інвестиційна програма 
фінансового оздоровлення та розвитку кризового 
підприємства повинна ґрунтуватися на генеруванні 
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чистого грошового потоку, який дозволив би на 
основі зростання виручки, рентабельності та ліквід-
ності відновити і підвищити втрачену (потенційно 
або фактично) платоспроможність з урахуванням 
дії операційного і фінансового важелів. Такий сис-
темний підхід до фінансового оздоровлення підпри-
ємства припускає комбінований варіант розвитку у 
вигляді зростання продажів, валової виручки, рен-
табельності власного капіталу і відновлення ліквід-
ності, що втрачається у процесі інвестування, при 
поєднанні самофінансування із зовнішнім фінансу-
ванням.
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НОВА ХВИЛЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ  
В ДОСЛІДЖЕННЯХ ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГУ

Стаття присвячена дослідженню розвитку маркетингової технології – краудсорсингу. У загальному проаналізовано сучасний 
етап маркетингових технологій, які перебувають у стадії якісних змін. Розглянуто найвідоміші приклади роботи компаній, де 
успішно використовується краудсорсинг. Визначено, що дана маркетингова технологія розвивається в якості моделі для вирішен-
ня будь-якого виду проблем і завдань, що стоять як перед бізнесом, так і перед державою і суспільством в цілому.
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Рожук Я.В. НОВАЯ ВОЛНА РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕХНОЛОГИИ КРАУДСОРСИНГА
Статья посвящена исследованию развития маркетинговой технологии – краудсорсинга. В общем проанализирован 

современный этап маркетинговых технологий, которые находятся на стадии качественных изменений. Рассмотрены известные 
примеры работы компаний, где успешно используется краудсорсинг. Определено, что данная маркетинговая технология разви-
вается в качестве модели для решения любого вида проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, так и перед государством 
и обществом в целом.

Ключевые слова: маркетинг, технология, краудсорсинг, концепция, развитие, исследование.

Rohzyk Y.V. THE NEW VAWE IN DEVELOPMENT MARKETING RESEARCH CROWDSOURCING TECHNOLOGY
The article investigates the development of marketing technologies – crowdsourcing. Generally analyzes the marketing stage 

technologies that are in the process of qualitative change. Considered the most famous examples of companies which have successfully 
used crowdsourcing. It was determined that this marketing technology developed as a model to solve any kind of problems and challenges 
facing a business, and the state and society in general.

Keywords: marketing, technology, crowdsourcing, concept, development, research.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
країн, що економічно процвітають, характеризу-
ється переходом від так званої індустріальної еко-
номіки до постіндустріальної. Це пов’язано із підви-
щенням значущості сфери послуг, перетворенням її 
на рушійну силу господарювання. Сучасні тенденції 
розвитку оточуючого світу, вимоги конкурентного 
середовища та його постійні зміни вимагають від сис-
теми маркетингу більшої гнучкості та динамічності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед 
основних публікацій науковців, які досліджували 
поняття маркетингу, доцільно виділити роботи таких 
зарубіжних авторів, як М.Дж. Бейкер, Ф. Котлер,  

К.Л. Келлер, Г. Ассель, П. Друкер, Т. Левіт, а 
також роботи вітчизняних учених і з близького зару-
біжжя А.Ф. Павленка, А.В. Войчака, А.О Старості-
ної, Л.В. Балабанової, Н.К. Мойсеєвої та ін. Власне 
бачення поняття «маркетинг» і його сутності вира-
жають також такі громадські організації маркетин-
гового спрямування, як Американська асоціація 
маркетингу, Британський інститут управління, Євро-
пейська спілка з вивчення суспільної думки і мар-
кетингу, Українська асоціація маркетингу, Спілка 
маркетингу Об’єднаного Королівства. Щодо поняття 
краудсорсингу, то у 2003 році Луїс фон Ах разом 
зі своїми колегами вперше запропонував поняття 
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«людських обчислень» (human computation), яке опе-
рує можливостями людини для виконання обчислю-
вальних задач, непідвладних комп’ютеру. Пізніше 
у 2006 році термін «Краудсорсинг» (crowdsourcing) 
був сформульований редактором журналу «Wired» 
Джеффом Хау в статті під назвою «Схід краудсор-
синга». Своє бачення про краудсорсинг запропонував 
Сусуму Огава та Френк Піллер опублікували у статті 
до Журналу «Sloan Management Review». Вони дослі-
джували, як компанії «зменшують ризик управління 
товарним виробництвом», використовуючи повсюдні 
дешеві інформаційні технології для залучення людей 
зі сторони до процесу розробки дизайну.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в розумінні поняття краудсор-
сингу, його завдань та основних правил та принципів 
його роботи, уникнення найпоширеніших помилок 
при впровадженні цієї технології.

Виклад основного матеріалу дослідження. Марке-
тинг – відоме і цікаве явище у світовій економічній 
науці тим, що охоплює усі сторони життя людини. 
Проникнення маркетингової концепції у всі сфери 
діяльності суспільства, різноплановість і різноспря-
мованість запровадження маркетингу призводять 
до неоднозначності розуміння і визначення поняття 
«маркетинг». Саме інтерактивні технології спіл-
кування зі споживачем дають змогу максимально 
вивчити запити споживача [2, c. 38]. А краудсорсин-
гова технологія дає змогу ще й самому споживачу 
брати участь у створенні продукту, а також допоможе 
залучити клієнтів у бізнес-процеси, використовувати 
їх креатив на користь вашого бренду, підвищити 
лояльність аудиторії, залучити нових зацікавлених 
користувачів і дати відчути споживачам їх важли-
вість для розвитку бізнесу.

На сучасному етапі маркетингові технології пере-
бувають у стадії якісних змін. Цьому сприяють перш 
за все розвиток інформаційних технологій та глоба-
лізація. В умовах розвитку і поширення глобальних 
засобів зв’язку компанія не може не скористатися 
для поширення реклами, PR-акцій, опитувань. Це 
значно підвищує ефективність і віддачу зусиль мар-
кетологів [3, c. 3]. Термін «краудсорсинг» вперше 
з’явився на сторінках журналу «Wired». Ніхто 
навіть не міг припустити, що через декілька років 
словo «краудсорсинг» стане настільки розповсюдже-
ним у всьому світі. Сьогодні ж поняття «краудсор-
синг» розширилося і певною мірою еволюціонувало.

Нині така маркетингова технологія, як краудсор-
синг, активно розвивається в якості моделі для вирі-
шення будь-якого виду проблем і завдань, що стоять 
як перед бізнесом, так і перед державою і суспіль-
ством в цілому. У рамках парадигми краудсорсингу 
рішення завдання передається розподіленій і числен-
ній групі людей, за рахунок чого вартість і час досяг-
нення результату радикально знижуються. Тому 
поняття краудсорсингу можна визначити як мобілі-
зацію ресурсів людей за допомогою інформаційних 
технологій з метою вирішення завдань, що стоять 
перед бізнесом, державою і суспільством у цілому. 
Завдяки краудсорсингу вся запланована ідея може 
бути реалізована силами звичайних людей – волон-
терів та просто небайдужих осіб. Звісно, краудсор-
синг не був би можливим без Інтернету – саме через 
мережу люди можуть координувати свої дії, обго-
ворювати шляхи вирішення проблем та збиратись 
у спільноти. Проте ця технологія має дві важливі 
особливості: структурованість та добровільність. Ще 
краудсорсинг – це залучення людських можливос-

тей для спільного вирішення певних проблем чи вті-
лення проектів. Краудсорсинг виник із розрахунку 
на передбачуване бажання споживачів безкоштовно 
або за невелику ціну поділитися своїми ідеями з ком-
панією, виключно через бажання побачити ці ідеї 
втіленими у виробництві.

Також пропонується до різноманітного переліку 
визначень краудсорсингу додати більш точне та 
ширше поняття: краудсорсинг – це нова маркетин-
гова технологія, завдяки якій втілюються в життя 
бізнес-ідеї, масштабні проекти фірм та компаній при 
злагодженій роботі і чітко визначеними етапами та 
завданнями, при залученні людських можливостей.

По суті, краудсорсинг – це одна із нових реалій 
економічного життя. Споживачі починають брати 
участь у розробці продуктів, а багато які з них реалі-
зуються виключно зусиллями користувачів.

Основна ідея краудсорсингу полягає в тому, що 
певну роботу виконують не професіонали, а люби-
телі, тобто «натовп», причому безкоштовно на добро-
вільній основі. Такі люди витрачають свій віль-
ний час на вирішення завдань, які вони вважають 
важливими або які їм просто подобаються. Іншими 
словами, краудсорсинг – це використання потенці-
алу великої кількості людей для вирішення різних 
завдань найчастіше через соціальні мережі. Це чудо-
вий спосіб для різних сервісів контролювати їхню 
роботу. Таку технологію можуть використовувати 
ресторани, банки, спортзали і торгово-розважальні 
центри. Існує маса способів застосування краудсор-
сингу, які розрізняються як за тематикою і видом 
отримуваного результату, так і за категорією залу-
чених людей. Краудсорсинг можна розділити за 
такими категоріями:

I. За сферою життя (бізнес, соціальний, політич-
ний).

II. За типом вирішуваних завдань (створення про-
дукту (контенту), голосування, пошук [7].

У краудсорсингу платити ні за що не потрібно. 
Уся необхідна робота виконується неоплачуваними 
або малооплачуваними фахівцями-аматорами, які 
витрачають свій вільний час на створення контенту, 
розв’язання проблем або навіть на проведення дослі-
джень та розробок. Найвідомішими та найкращими 
прикладами краудсорсингу можна назвати такі:

- веб-сайт, контент якого створюється його ж від-
відувачами. Одним із найкращих прикладів такого 
ресурсу можна назвати російський «Хабрахабр». 
Серед інших – сервіси соціальних новин, фотосайти 
на зразок Flickr, форуми;

- Вікіпедія – вільна енциклопедія. Пропонує 
користувачам самостійно редагувати статті. Сотні 
тисяч редакторів, які крок за кроком збагачують 
Вікіпедію новими матеріалами та удосконалюють 
уже існуючі статті;

- «Microsoft» – транснаціональна компанія з 
виробництва програмного забезпечення для обчислю-
вальної техніки. Використовує метод краудсорсинґу, 
залучаючи користувачів свого програмного забезпе-
чення залишити пропозиції щодо поліпшення розро-
бок компанії на корпоративному сайті, а також про-
водить опитування громадської думки;

- компанії «The Bear Workshop» клієнтам дають 
змогу індивідуально взяти участь у процесі збору 
«плюшевого ведмедика». Клієнти самостійно визна-
чають, наскільки «товстим» буде ведмідь, додають 
йому свій голос, одягають, обирають зовнішність;

- Coca-Cola платить визначену суму винагороди 
переможцю конкурсу на найкращий дизайн нового 
логотипу або збирає думки людей про те, що таке 
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щастя. Після компанія використовує їх у своїй 
рекламі й навіть створює окремі бігборди з цитатами 
клієнтів. Це показник головних цінностей бренда;

- McDonald’s регулярно проводить акцію «Мій 
Бургер в Європі. Клієнти можуть поділитися рецеп-
том свого ідеального бургера в соціальних мережах, 
на спеціальному сайті і навіть прийти і зробити його 
в одному із ресторанів мережі. Так McDonald’s зна-
ходить нові оригінальні рецепти бургерів і додає їх 
до свого меню;

- компанія Lay’s шукає новий смак для своїх 
картопляних чіпсів та призначила переможцю свого 
конкурсу нагороду або один відсоток від чистих про-
дажів чіпсів з новим смаком;

- компанія «Procter & Gamble» на сайті 
«InnoCentive» публікує проблеми, які вона не може 
вирішити сама, пропонуючи натомість великі гро-
шові винагороди понад 160 тисячам осіб, які є неофі-
ційними безкоштовними співробітниками компанії;

- «Muji» – японська меблева компанія. Через 
корпоративний сайт компанія збирає нові ради-
кальні ідеї для своїх виробів через базу, до якої вхо-
дить близько півмільйона членів. Потім «Muji» про-
сить їх оцінити дизайни. Список найпопулярніших 
ідей передається професійним дизайнерам, які роз-
робляють безпосередньо самі вироби. Потому компа-
нія тестує ринок. Якщо 300 осіб зроблять попереднє 
замовлення, виріб надійде у продаж;

- «Threadless» – компанія з виробництва футбо-
лок у Чикаго. Процес розробки дизайну складається 
виключно з проведення онлайн-конкурсів. Компанія 
отримує сотні ідей від аматорів і професійних худож-
ників. «Threadless» публікує ці малюнки на своєму 
сайті, і кожен зареєстрований користувач може оці-
нити ту чи іншу футболку. Щотижня у виробництво 
запускається від чотирьох до шести найпопулярні-
ших дизайнів, але тільки після того, як достатньо 
велика кількість покупців зробить попереднє замов-
лення, щоб не зазнати збитків. Переможці щотижня 
отримують визначену суму винагороди та різні призи, 
але справжньою мотивацією є бажання побачити на 
етикетці кожної футболки «Threadless» друкує ім’я 
розробника [5, c. 48]. Великою заслугою керівників 
компаній є те, що вони залучають людей до органі-
зації краудсорсингу у формі, подібній до гри. Напри-
клад, коли завдання добровільні працівники отри-
мують у формі гри. Це справді допомогло – давати 
людям специфічні завдання. Велика відмінність тут 
полягає в тому, якщо просто дати людям гору інфор-
мації, щоб вони її опрацювали, і дати команду «пра-
цюйте», це виглядатиме як важка і невдячна робота. 
Тому дуже важливо, щоб це був цікавий процес.

Як бачимо, можливостей створити «щось» – без-
ліч. І навіть якщо немає ресурсів для цього або ж 
не вистачає рук для допомоги – силами спільноти 
можна реалізувати навіть наймасштабніші проекти. 
Варто лише повірити у власну ідею.

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
висновки, що маркетинг – це філософія та інструмен-
тарій формування, здійснення і розвитку взаємови-
гідних процесів обміну в суспільстві. Завдяки цьому 
з’являються якісно нові, дієві, принципові маркетин-
гові технології. Така технологія, як краудсорсинг, 
дозволяє значно зменшити витрати на виробництво 
продукту й одночасно на рекламу [4, c. 31].

На основі аналізу наукових літературних дже-
рел отримане уточнене поняття маркетингової тех-
нології «краудсорсинг», який виявився досить про-
гресивним методом організації праці та вирішення 
бізнес-завдань, проте використовувати його варто з 

обережністю, пам’ятаючи про всі його переваги та 
недоліки. Перевагами є зменшення витрат на оплату 
праці кваліфікованих кадрів та рекламу, а також 
зменшення витрат на виробництво. Недоліками 
цієї технології можна назвати те, що краудсорсинг 
може бути хорошим для одноразових акцій, вико-
ристовувати технологію на постійній основі складно: 
зацікавленість аудиторії може швидко згаснути. Не 
варто вдаватися до краудсорсингу, якщо є обмеже-
ність в тимчасових ресурсах: хто знає, скільки часу 
мине, поки хтось запропонує дійсно ідею, варту для 
втілення. До того ж, якщо ідей багато, хтось пови-
нен справлятися з великим потоком запропонова-
них практичних прикладів. Тому що, як видно із 
практики, відсоток дійсно хороших ідей і пропози-
цій звичайно невеликий, а може бути і так, що ідей 
буде мізерна кількість. Тому використовувати кра-
удсорсинг можна лише як допоміжний інструмент 
у маркетинговій стратегії компанії. Задля ефектив-
ного використання такої маркетингової технології 
варто використовувати, по-перше, мозковий штурм 
на будь-яку тему, скажімо, назва для нового про-
дукту, девіз для рекламної кампанії або ідея щодо 
поліпшення якості обслуговування. По-друге, крауд-
сорсинг можна застосовувати як спосіб збору даних 
для маркетингового дослідження, з метою вивчення 
попиту, конкурентного середовища, лояльності спо-
живачів до якогось продукту. Третє застосування – 
створення реального продукту, наприклад реклам-
ного ролика, концепції просування або дизайну 
товару. Сьогодні світові компанії йдуть на будь-які 
хитрощі аби привернути увагу і все частіше викорис-
товують своїх шанувальників для створення реклами 
для розробки логотипів, придумування слоганів 
тощо. Це у свою чергу впливає на обсяг замовлень у 
спеціалізованих агентств.

Одним із недоліків краудсорсингу на даному етапі 
його застосування вважають те, що маркетингова тех-
нології може ліквідовувати професійні вакансії, які 
зазвичай заповнюють на початковому рівні компа-
нії особи молодого покоління. Важко безпосередньо 
прив’язати краудсорсинг до поточної цифри безро-
біття, але очевидним є факт зростання використання 
позаштатних і зовнішніх фахівців, і зміна ландшафту 
працевлаштування. Також існує думка, що краудсор-
синг порушує роботу в творчих галузях економіки, в 
тому числі рекламі, дизайні та обробці даних. Проте, 
незважаючи на успіх краудсорсингу та його пошире-
ність, існує межа його влади. Так як клієнти зверта-
ються до цієї концепції для розширення змісту, а не 
в якості використання її як основи. Коли Ви поклада-
єтеся на користувачів у всьому, це може вийти з-під 
контролю, тому, що хороші бренди запрошують до 
розмови, яка має свої рамки, що допомагає залиша-
тися вірним стратегії і напряму бренду.

Аналіз наукових праць зарубіжних та вітчиз-
няних авторів показав, що серед великої кількості 
компаній, рекламних проектів, обсягів виробництва 
існують професійні рекламні агентства і посеред-
ники, які служать загальній меті, зокрема, в якості 
фільтрів. Компанії й надалі будуть звертатися до 
краудсорсингу для перевірки своєї ідеї, потім до 
агентства – для відшліфування цієї ідеї [7]. Осно-
вні бренди не будуть використовувати краудсорсинг 
в неконтрольований спосіб. Вони можуть дозволити 
логотип або слоган, але нічого, що буде стосуватися 
основного бренду. Чим більшу кількість користува-
чів вони будуть охоплювати за допомогою краудсор-
сингу, тим більшу кількість клієнтів компанії отри-
мають в результаті і тим більша кількість людей 
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захоче купувати дані товари і користуватися пред-
ставленими послугами. Дуже часто в бізнесі техно-
логія використовується замість «мозкового штурму» 
серед співробітників компанії. Клієнт, який спожи-
ває товар, знає про його позитивні і негативні якості 
навіть більше, ніж його виробник. Відповідно, він 
може запропонувати найкращу і найоптимальнішу 
ідею щодо вдосконалення вашої пропозиції. Крім 
того, краудсорсинг – це не тільки можливість зна-
йти нові вектори розвитку для бізнесу, це ще й шанс 
вийти із кризи і підвищити продажі [6, c. 128]. Нова 
ідея може перевернути уявлення клієнтів про даний 
товар або послугу і вивести прибуток на новий рівень. 
Компанії, які використовують цей метод у маркетин-
говій стратегії, користуються більшою популярністю 
у споживачів. Безумовно, дізнатися думку клієнтів 
означає продемонструвати їх цінність для бренду.
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Постановка проблеми. Запорукою фінансової 
безпеки та стабільності банківської системи, здат-
ної захистити інтереси вкладників і кредиторів, є 
її ліквідність [1]. Ліквідність банківської системи – 
це динамічний стан, який забезпечує своєчасність, 

повноту та безперервність виконання усіх грошових 
зобов’язань банківської системи країни, характери-
зує рівень її надійності та достатність коштів відпо-
відно до потреб розвитку економіки. Також це спро-
можність банківської системи забезпечити своєчасне 
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виконання усіх зобов’язань перед вкладниками, кре-
диторами та акціонерами банківських установ, мож-
ливість залучати в необхідному обсязі вільні кошти 
юридичних і фізичних осіб, надавати кредити та 
інвестувати у розвиток економіки країни. У свою 
чергу ліквідність банківської системи забезпечується 
коштами обов’язкових резервних вимог, які зберіга-
ються на рахунках банків у центральному банку та 
вільною ліквідністю, тобто коштами понад необхід-
ний обсяг обов’язкових резервних вимог [2].

З іншого боку, ліквідність є тим механізмом, за 
допомогою якого Національний банк України (НБУ) 
управляє грошово-кредитним ринком у межах визна-
чених монетарних параметрів.

Вдаючись до регулювання ліквідності банків, 
Національний банк України, з урахуванням поточ-
ної ситуації на грошово-кредитному ринку, тради-
ційно застосовує такі інструменти: операції з рефі-
нансування (постійно діюча лінія рефінансування 
для надання банкам кредитів овернайт, кредити 
рефінансування); операції репо (операції прямого 
репо та зворотного репо); операції з власними борго-
вими зобов’язаннями (депозитні сертифікати та овер-
найт до 90 днів); операції з державними облігаціями 
України [3].

Цілком логічним є те, що управління ліквідністю 
банківської системи – одне із пріоритетних завдань 
центральних банків як гарантів стабільності гро-
шово-кредитного ринку. Це пов’язано з тим нега-
тивним впливом, який здійснює як недостатня, так і 
надлишкова ліквідність як на рівні окремого банку, 
так і на рівні усієї банківської системи. Тому підтри-
мання оптимального рівня вільної банківської лік-
відності є важливою передумовою розвитку та стій-
кості банківської системи, стабільності національної 
грошової одиниці та зниження інфляційних процесів 
у країні [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем ефективного управління ліквідністю 
приділено чимало уваги як зарубіжних, так і вітчиз-
няних науковців і практиків. Зокрема, це С. Брата-
нович, Х. Грюнінг, І. Волошин, О. Дзюблюк, В. Зін-
ченко, Г. Карчева, О. Лаврушин, А. Лобанов, А. Мороз, 
В. Муравйов, В. Міщенко, Р. Набок, Л. Примостка, 
М. Савлук, А. Сомик, В. Стельмах, М. Сорокін та ін. 
В їхніх працях висвітлені окремі підходи до управ-
ління ліквідністю комерційних банків, аналізуються 
показники ліквідності, вивчаються підходи до управ-
ління банківською ліквідністю тощо.

Постановка завдання. Незважаючи на значну 
увагу науковців і практиків до визначення методів 
регулювання та прогнозування ліквідності банків-
ських установ, здебільшого це питання розглядалося 
на мікрорівні, тобто у розрізі окремого банку, а не 
усієї банківської системи (макрорівень). Реалії еко-
номічного сьогодення держави є такими, що багато-
факторна проблема ліквідності банківської системи 
набуває нового значення з точки зору централізо-
ваного управління, котре в Україні здійснюється 
Національним банком України. Тому метою статті є 
дослідження сучасного інструментарію регулювання 
ліквідності банківської системи України в процесі 
реалізації грошово-кредитної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Націо-
нальний банк України, виконуючи свою регулятивну 
функцію, підтримує рівновагу на грошово-кредит-
ному ринку, складовою якої є ліквідність банків, 
за допомогою законодавчо визначених механізмів 
та інструментів у межах адміністративних та інди-
кативних методів прямої та вибіркової дії. Їх вибір 
залежить від особливостей та стану розвитку наці-
ональної грошово-кредитної системи, а також від 
ситуації на грошово-кредитному ринку.

Одним із різновидів індикативного регулювання 
ліквідності банків та банківської системи в цілому є 
економічні нормативи, уперше впроваджені у вітчиз-
няну банківську практику в 1989 році Державним бан-
ком СРСР. Економічні нормативи як забезпечувальний 
інструмент центрального банку дозволяють контролю-
вати певний мінімально необхідний рівень ліквідності 
кожного окремого банку в банківській системі країни. 
Проте через статичність та ретроспективність показни-
ків нормативів вони не можуть бути точними і єди-
ними індикаторами ліквідності банків, а їх дотримання 
є необхідною, але недостатньою умовою забезпечення 
ефективного управління банківською ліквідністю [4].

Порядок дотримання нормативів регламенту-
ється Інструкцією про порядок регулювання діяль-
ності банків в Україні та є обов’язковим для усіх 
банків України [5]. Серед 13 економічних нормати-
вів, що використовуються у вітчизняній практиці 
банківського регулювання, три – нормативи ліквід-
ності, що свідчить про значне місце, яке відводиться 
контролю за станом ліквідності банків у регулятив-
ній діяльності Національного банку України.

Динаміку значень економічних нормативів по 
системі банків України на 01.09.2014–2015 рр. пред-
ставлено у таблиці 1.

Таблиця 1
Динаміка значень економічних нормативів по системі банків України на 01.09. 2014–2015 рр.
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Таким чином, значення економічних нормативів 
по системі банків України на 01.09. 2014–2015 рр. 
значно перевищують необхідні нормативи, що дозво-
ляє зробити висновок про надлишок запасу ліквід-
ності.

З метою абсорбування надлишкової ліквідності та 
стримання інфляції у 2014–2015 рр. НБУ активно 
нарощувались операції з мобілізації грошових 
коштів. За підсумками 9 місяців 2014 року, обсяг 
мобілізаційних операцій становив 1058,6 млрд грн 
за середньозваженою відсотковою ставкою 4,7% річ-
них, операції здійснювалися переважно на умовах 
«овернайт».

Значний відтік строкового ресурсу з початку року 
вкрай негативно вплинув на ліквідність та плато-
спроможність банківської системи. Протягом 9 міся-
ців 2014 року обсяг високоліквідних активів змен-
шився на 16,89% (23,36 млрд грн) та станом на 1 
жовтня 2014 року складав 138,35 млрд грн та був 
представлений наступним чином: готівкові кошти та 
банківські метали – 21,34%, кошти в НБУ – 28,0% 
та коррахунки в інших банках – 50,66%.

При цьому протягом ІІІ кварталу 2014 року обсяг 
коштів, що зберігається на кореспондентських та 
транзитних рахунках, збільшився майже на 1/3 та 
станом на 01.10.2014 складав 38,32 млрд грн (рис. 1).

 

Рис. 1. Залишки коштів, розміщених на транзитних 
рахунках та на коррахунках, млрд грн [6]

Зростання обсягу коштів на коррахунку обумов-
лено як отриманням окремими банківськими устано-
вами рефінансування від НБУ для підтримання лік-
відності, так і запровадженням НБУ регулятивних 
заходів для більш гнучкого управління ліквідністю 
протягом ІІІ кварталу 2014 року.

Так, НБУ було прийнято рішення про зниження 
обсягу обов’язкових резервів, які повинні зберіга-
тися на початок операційного дня на коррахунку 
банку в Нацбанку, з 50% до 40% суми обов’язкових 
резервів, а також скасування з 19.08.2014 вимоги 
щодо формування обов’язкових резервів на окремому 
рахунку в НБУ.

Обсяг рефінансування банків НБУ протягом 
9 місяців 2014 року становив 142,1 млрд грн за 
середньою відсотковою ставкою 14,22% річних, 
забезпеченням за даними операціями виступали зна-
чною мірою державні облігації України. Разом з тим 
варто зазначити, що відсоткова ставка за наданими 
кредитами рефінансування протягом ІІІ кварталу 
2014 року значно зросла (13,99% річних у червні, 
тоді як у вересні відсоткова ставка вже становила 
18,64% річних). НБУ було прийнято рішення про 
продовження термінів погашення банками залу-
чених раніше від Нацбанку кредитів до 10 грудня 
2014 року. Також, з метою контролю використання 
банківськими установами коштів, залучених від 
НБУ, Регулятором було прийнято рішення про при-
значення кураторів у низці банків [6].

У липні-серпні 2015 року відбулося збільшення 
профіциту ліквідності банківської системи. Осно-
вними чинниками зростання ліквідності банківської 
системи були:

– перерахування коштів Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб уповноваженим банкам (розра-
хунково близько 13,5 млрд грн протягом ІІ кварталу 
2015 року та 6,4 млрд грн у липні-серпні 2015 року). 
Це стало можливим у тому числі за рахунок викупу 
Національним банком цінних паперів у Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб (за номінальною вар-
тістю) на суму 14,8 млрд грн та 5,2 млрд грн відпо-
відно;

– операції Національного банку з іноземною 
валютою (за винятком операцій із НАК «Нафтогаз 
України»), чистий додатний вплив яких оцінено 
у розмірі 9,5 млрд грн у ІІ кварталі 2015 року та 
3,0 млрд грн у липні-серпні 2015 року.

Рис. 2. Окремі показники ліквідності  
банківської системи станом на 01.10.2015 [7]

Водночас вплив операцій Національного банку з 
цінними паперами на вторинному ринку (без опера-
цій з НАК «Нафтогаз України») та з надання кредитів 
рефінансування на ліквідність банківської системи 
був незначним. Протягом липня-серпня 2015 року 
обсяг продажу Національним банком з свого порт-
феля цінних паперів становив 0,6 млрд грн, а про-
тягом ІІ кварталу 2015 року такі операції взагалі 
не проводилися. Залишки за кредитами рефінан-
сування за цей період зменшилися на 0,2 млрд грн 
та 1,9 млрд грн відповідно (без погашення кредиту 
рефінансування за рахунок набуття у власність цін-
них паперів). Значно більший вплив на зниження 
ліквідності банків у липні-серпні 2015 року здійсню-
вали фіскальні чинники – розрахунково він становив 
14,7 млрд грн (порівняно з 86 млн грн у ІІ кварталі 
2015 року).

Суттєвий профіцит ліквідності банківської сис-
теми не зумовлював монетарний тиск на інфляцію. 
В умовах зниження кредитної активності та низького 
попиту на гроші значну частину тимчасово вільних 
коштів банки використовували для купівлі депозит-
них сертифікатів Національного банку. У ІІ кварталі 
2015 року середньоденні залишки за депозитними 
сертифікатами порівняно з попереднім кварталом 
зросли на 44%, а протягом липня-серпня 2015 року 
ще майже на 60%.

За таких умов Національний банк не лише роз-
ширював спектр інструментів з управління ліквід-
ністю банків, а й вживав заходів для підвищення 
ефективності їх використання.

1. Так у червні 2015 року Національний банк 
запровадив проведення щотижневих аукціонів з роз-
міщення депозитних сертифікатів на термін один та 
три місяці з визначенням їхньої ціни під час про-
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ведення процентних тендерів з обмеженим обсягом 
пропозиції.

2. Із 31 липня 2015 року Національний банк роз-
ширив перелік організаторів торгівлі, через яких здій-
снюватимуться операції з облігаціями внутрішньої 
державної позики, що є в портфелі Національного 
банку. Зазначені заходи сприяють підвищенню лік-
відності вторинного ринку державних цінних паперів, 
розширюють інструментарій банків для диверсифіка-
ції своїх активних операцій, а також закладають під-
ґрунтя для розбудови кривої дохідності.

Унаслідок значних обсягів розміщення коштів 
на депозитних сертифікатах середньоденні обсяги 
кореспондентських рахунків банків у ІІ кварталі 
2015 року знизилися до 24,1 млрд грн, що майже 
на 21% менше порівняно з попереднім кварталом, 
та залишалися практично незмінними в липні-серпні 
2015 року (23,8 млрд грн). Крім того, слабка еконо-
мічна активність та висока альтернативна вартість 
утримання ліквідних коштів спричинили суттєве 
зниження попиту на готівку. У ІІ кварталі 2015 року 
обсяги готівки зросли лише на 0,9%, а протягом 
липня-серпня – зменшилася на 3,2% (у річному 
вимірі обсяги готівки знизилися на 4,7% станом на 
кінець серпня 2015 року). Як наслідок, монетарна 
база станом на кінець ІІ кварталу знизилася на 5,9% 
у річному вимірі та на 3,7% станом на кінець серпня 
2015 року.

Рис. 3. Операції з регулювання  
банківської ліквідності, млрд грн [7]

Подальше вдосконалення стандартних інстру-
ментів та механізмів регулювання ліквідності було 
визначено постановою Правління Національного 
банку України від 17 вересня 2015 року № 615 «Про 
затвердження Положення про застосування Націо-
нальним банком України стандартних інструментів 
регулювання ліквідності банківської системи», яка 
набирає чинності з 1 грудня 2015 року [8].

Регулятором скорочено строк надання креди-
тів рефінансування шляхом проведення тендерів. 
Максимальний строк такого кредиту становитиме 
90 днів замість одного року. Ця зміна є необхідною 
передумовою переходу до режиму інфляційного тар-
гетування, який Національний банк України планує 
завершити до кінця 2016 року.

Для збільшення гнучкості операцій центробанку 
з управління ліквідністю Національним банком 
передбачено множинність заявок для участі в тенде-
рах (як з розміщення депозитних сертифікатів, так 
і з надання кредитів рефінансування). Досі кожен 
із банків мав змогу зробити лише одну заявку для 
участі в одному тендері. Завдяки Постанові № 615 
банки зможуть подавати водночас декілька заявок із 
різними параметрами.

Також регулятор оптимізував перелік застав за 
кредитами рефінансування, виключивши ті фінан-
сові інструменти, які не знайшли поширення на 
фондовому ринку. Серед них іпотечні облігації, цінні 
папери Державної іпотечної установи, облігації міс-
цевих позик тощо. З початку грудня в якості забез-
печення кредитів рефінансування зможуть прийма-
тися лише державні облігації України, депозитні 
сертифікати, п’ять видів іноземної валюти (долари 
США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцар-
ські франки, японські єни) та облігації міжнародних 
фінансових організацій.

Згідно із Постановою № 615 дозволяється част-
кове погашення і вивільнення застави. Раніше банки 
мали змогу частково погашати зобов’язання, проте 
могли вивільнити заставу лише після повного пога-
шення зобов’язання. Це також спрямовано на збіль-
шення гнучкості операцій регулятора з підтримки 
ліквідності банків.

З метою зменшення кредитного ризику Націо-
нальний банк України змінив підхід до визначення 
вартості застави за кредитами та кредитними опе-
раціями. Вартість забезпечення визначатиметься на 
ринкових засадах – за справедливою вартістю. З цією 
ж метою було врегульовано використання коригую-
чих коефіцієнтів (дисконтів), що застосовуються до 
справедливої вартості застави залежно від характе-
ристик цінних паперів, які надаються як забезпе-
чення. На зменшення кредитного ризику спрямована 
і нова норма, що передбачає надання банком додат-
кового забезпечення у разі зменшення справедливої 
вартості заставленого майна нижче встановленого 
граничного рівня.

Крім того, запроваджено підписання єдиного гене-
рального договору не лише для кредитів овернайт, 
але й для кредитів, що надаються за результатами 
тендерів. З моменту набрання чинності Постановою 
№ 615 індивідуальні кредитні договори за результа-
тами тендерів укладатися не будуть. Це дасть змогу 
спростити і прискорити процес. Замість п’яти днів 
від оголошення тендера до видачі коштів, він трива-
тиме два дні [9].

Висновки. У період підвищеної напруги на гро-
шово-кредитному ринку, зумовленої складною еко-
номічною ситуацією, основні зусилля Національного 
банку України у 2014–2015 рр. спрямовувались на 
підтримку ліквідності банків з метою забезпечення 
вчасного виконання ними усіх своїх зобов’язань перед 
клієнтами. Це, з одного боку, забезпечувало вчасне 
проведення розрахунків в економіці, а з іншого – 
сприяло підтримці довіри до банківської системи та 
створенню сприятливих умов для подальшого повер-
нення вкладниками коштів на банківські рахунки. 
З цією метою Національний банк України підтриму-
вав ліквідність банків як через надання нових кре-
дитів рефінансування, так і шляхом перегляду гра-
фіків їхнього повернення. Також було лібералізовано 
вимоги до формування банками обов’язкових резер-
вів, у тому числі через повне вивільнення коштів з 
окремого рахунку. Крім того, з метою збереження 
довіри до банківської системи Національний банк 
України значну увагу приділяв підтримці Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб.

У період найбільшого загострення ситуації засто-
совувалися додаткові спеціальні механізми з під-
тримки ліквідності банків. Комбінування адміні-
стративних та ринкових заходів сприяли зниженню 
напруги на грошово-кредитному ринку, що знайшло 
своє відображення в поступовому гальмуванні нега-
тивних тенденцій.
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Однак політика Національного банку в монетар-
ній сфері на найближчу перспективу залишатиметься 
відносно жорсткою, спрямованою на підтримку без-
інфляційної тенденції та запобігання впливу зовніш-
ніх шоків на економіку України.
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Постановка проблеми. Через специфічні умови 
функціонування, зменшення можливостей до самофі-
нансування та повільного розвитку інвестиційних про-
цесів у сільському господарстві важливим джерелом 
формування господарського капіталу сільськогосподар-
ських підприємств є кредит. Від доступу сільськогоспо-
дарських підприємств до кредитних ресурсів залежать: 
можливість збільшення обсягів виробництва, а отже 
і забезпечення продовольчої безпеки держави; раціо-
нальне використання внутрішніх фінансових ресурсів; 
забезпечення безперервності та, як результат, – при-
скорення відтворювального процесу.

До основних обмежень розвитку ефективного 
фінансового ринку варто віднести: асиметричність 

інформації, відсутність ліквідної застави, високі 
трансакційні витрати, специфічні ризики, з якими 
стикаються кредитні установи при кредитуванні 
сільськогосподарської галузі [1, с. 27], а також 
нерозвиненість ринку землі та сільськогосподарської 
продукції, відсутність у банківській структурі коопе-
ративних і спеціалізованих банків.

Тому розвиток кооперативних процесів у сіль-
ській місцевості може стати потужним імпульсом 
до підвищення ефективності діяльності сільськогос-
подарських підприємств та сільськогосподарської 
галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Врахо-
вуючи надзвичайну важливість проблематики, дослі-
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дженню розвитку спеціальних кредитних структур у 
сільській місцевості приділяють увагу багато вчених-
аграрників: С. Дем’яненко, І. Кузьмін, Н. Калантай, 
А. Харсун та ін. Проте нині питання щодо прак-
тичного вирішення проблем активізації діяльності 
кредитних кооперативів залишаються недостатньо 
розв’язаними.

Постановка завдання. Завдання статті полягає 
у висвітленні основних проблем розвитку кредит-
ної кооперації у сільському господарстві України, 
зокрема встановлення економічно обґрунтованого 
розміру надання кредиту сільськогосподарським під-
приємствам – членам кредитного кооперативу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах становлення та розвитку сіль-
ського господарства в Україні важливу роль у розши-
ренні доступу до кредитних ресурсів сільського гос-
подарства повинна відігравати кредитна кооперація. 
Остання здатна максимально точно врахувати спе-
цифічні умови діяльності суб’єктів господарювання, 
має змогу контролювати доцільність використання 
кредиту і кредитні ставки в ній значно менші, ніж у 
комерційних банках.

Особливості спеціальних кредитних структур про-
являються у такому:

• основним принципом діяльності є соціальне 
партнерство, фінансова взаємодопомога;

• до їхнього складу залучають сільськогосподар-
ські підприємства, у тому числі фермерські госпо-
дарства, господарства населення, інші господарюючі 
суб’єкти, які одночасно виступають його власни-
ками;

• період використання та розмір позики, що 
видається членам кооперативу на суто виробничі 
цілі, визначаються з урахуванням кредитоспромож-
ності позичальника;

• ресурсна база формується із початкових (однора-
зових) та пайових внесків членів кооперативу, доходів 
від діяльності кредитного кооперативу, коштів кре-
дитного фонду багатофункціонального кооперативу, а 
також коштів приватних осіб та усіх зацікавлених у 
розвитку сільського господарства підприємств і орга-
нізацій, у тому числі місцевих рад [2, с. 126].

Розглядаючи питання фінансування та кредиту-
вання сільськогосподарських підприємств, зазна-
чимо, що кредитні кооперативи (товариства, спілки) 
не можуть здійснювати безпідставне кредитування 
господарюючого суб’єкта, тобто вони лише сприяють 
фінансово-кредитному забезпеченню свого члена, а 
не є одним із способів отримання коштів на безпово-
ротній основі. У цьому контексті особливо важливо 
встановити кредитоспроможність та фінансову надій-
ність позичальника. З цією метою варто скориста-
тися розробленою (скороченою) методикою прогно-
зування майбутнього врожаю підприємств степової 
та лісостепової зони, що базується на системі рей-
тингів [3, с. 20-21]. Доцільність використання мето-
дики зумовлена тим, що в умовах високої зношеності 
основних засобів, занепаду галузі тваринництва, най-
більш прийнятною заставою як для кредитора, так і 
для самого позичальника виступає урожай майбут-
нього періоду.

Удосконалимо методику прогнозування майбут-
нього врожаю відповідно до особливостей діяльності 
кредитних кооперативів та визначимо її як методику 
прогнозування фінансових надходжень від реалізації 
майбутнього врожаю.

До основних переваг методики можна віднести:
• зрозумілість як для кредитора, так і для пози-

чальника;

• можливість визначення прогнозованого розміру 
кредиту власником підприємства без залучення сто-
ронніх суб’єктів і за мінімальних витрат;

• швидкість і простоту розрахунків;
• використання інформації, що не містить комер-

ційної таємниці підприємств.
А врахування таких даних, як форма власності, 

основні напрями виробничої діяльності, наявність 
додаткових видів застави, вплив природних факторів 
та орієнтація на світові реалізаційні ціни дають мож-
ливість кредитору максимально точно спрогнозувати 
фінансові надходження підприємства та визначити 
економічно обґрунтований розмір позики.

Використавши дану методику, керівництво сіль-
ськогосподарського підприємства може орієнтува-
тися на приблизний розмір кредиту, а отже здій-
снювати обґрунтоване прогнозування та планування 
своєї діяльності.

Проведемо відповідні розрахунки для досліджу-
ваної вибірки підприємств за три роки. Відбір під-
приємств проводився за такими ознаками:

• приналежність до однієї галузі – сільськогос-
подарська; 

• розташування в одному природно-кліматич-
ному поясі – лісостеп; 

• однакова організаційно-правова форма – това-
риство з обмеженою відповідальністю;

• вид економічної діяльності – виробництво сіль-
ськогосподарської продукції.

Отже, для дослідження були обрані 18 підпри-
ємств Черкаської області, яка має потужний сіль-
ськогосподарський потенціал, а саме: 

• продукція агропромислового комплексу займає 
дві третини продукції, що виробляються в області;

• за обсягами виробництва область входить у 
першу десятку регіонів України, а за виробництвом 
на душу населення займає лідируючі місця.

Відповідно до даної методики підприємствам, що 
мають найвищий рейтинг, присвоюють рейтинг «А» 
(А1 – якщо хоча б один із часткових рейтингів має 
середній показник), середній – «В», найнижчий – 
«С».

Загальний рейтинг кожного досліджуваного 
суб’єкта господарювання буде складатися із частко-
вих рейтингів (ЧР):

• форма власності підприємства – ЧР1;
• диверсифікація діяльності – ЧР2;
• наявність інших видів застави – ЧРЗ.
Так, при визначенні часткового рейтингу підпри-

ємства за формою власності оцінюється, у першу 
чергу, спроможність господарства повною мірою від-
шкодувати витрати, понесені на поліпшення сіль-
ськогосподарських угідь, для збільшення їх продук-
тивності і, як наслідок, – отримання максимальної 
врожайності культур з одиниці площі.

Виходячи з того, що короткострокове викорис-
тання земель сільськогосподарського призначення 
не дозволяє повною мірою забезпечити відтворення 
природної родючості ґрунтів, а відшкодування капі-
тальних витрат, понесених на їх поліпшення, вима-
гає тривалого часу, найбільший коефіцієнт застосо-
вують до підприємств, що мають приватну форму 
власності, а найменший – до підприємств, що орен-
дують землю.

Потрібно врахувати і той факт, що суб’єкти гос-
подарювання для підвищення ефективності діяль-
ності можуть залучати додаткові земельні ресурси зі 
сторони на умовах короткострокової чи довгостроко-
вої оренди. А тому показник загального часткового 
рейтингу підприємства за формою власності буде 
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складатися із суми значень, обрахованих окремо по 
кожному виду земель (таблиця 1).

Якщо у результаті частковий рейтинг за формою 
власності становить більше 2,5, господарству присво-
юється рейтинг «А», більше 1,5 – «В», менше 1,5 – 
«С». Так як досліджувані господарства орендують 
землю, тому всі без винятку отримують найнижчий 
ЧР1 – «С».

Зважаючи на підвищену чутливість сільськогос-
подарських підприємств до коваріантних ризиків 
(пов’язаних з кліматичними і макроекономічними 
умовами), особливу увагу під час прогнозування 
необхідно звертати на диверсифікацію діяльності 
та наявність власного майна у підприємства, що за 
необхідності може виступити додатковим забезпе-
ченням позики. Так, щодо сільського господарства 
науковці виділяють чотири типи диверсифікаційних 
процесів [4, с. 150-153]:

• диверсифікація шляхом виробництва нетради-
ційної продукції пов’язана з діяльністю, що перед-
бачає вирощування нетрадиційних культур і тварин;

• традиційна диверсифікація передбачає пере-
робку сільськогосподарської сировини, тобто осно-
вною стратегією є додавання цінності сільськогос-
подарській продукції з подальшим її маркетингом. 
Інші види діяльності у цій категорії можуть вклю-
чати переробку продукції лісівництва і зміну вироб-
ничої галузі;

• диверсифікація на основі виробництва  
несільськогосподарської продукції (надання послуг). 
Найпоширеніші види діяльності у цій групі пов’язані 
з сільським туризмом (забезпечення житлом й хар-
чуванням, організація риболовлі та походів тощо), 
а також із різноманітними видами підприємниць-
кої діяльності (будівництво, надання транспортних і 
побутових послуг);

• агроекологічна диверсифікація, у т. ч. збере-
ження ландшафтів і виробництво органічних добрив. 

У разі, якщо дохід підприємства від реалізації 
продукції тваринництва складає 25-30% або суб’єкт 
господарювання має два додаткових джерела надхо-
дження коштів, що не пов’язані із реалізацією сіль-
ськогосподарської продукції (у розмірі не менше 5% 
валового доходу від кожного), суб’єкту господарю-
вання присвоюється ЧР2 – «А», одне – «В», жод-
ного – «С». За наявності не менше двох додаткових 
забезпечень (велика рогата худоба, свині, сільсько-
господарська техніка, нерухомість (склади, елева-
тори, зерносушарки тощо) підприємство отримує 
найвищий рейтинг – «А», один – «В», за відсутності 
додаткового майна підприємству присвоюється рей-
тинг «С».

Більша частина досліджуваних об’єктів у своїй 
діяльності орієнтується не лише на отримання 
доходу від реалізації зернової продукції, а намага-
ється максимально диференціювати джерела над-
ходження коштів. Відповідно до проведених роз-
рахунків, 44,4% із загальної кількості господарств 
присвоєно середній рейтинг «В», 33% – найнижчий 
«С» і 22,6% отримали найвищий рейтинг «А». Це 

підтверджує той факт, що досліджувані сільськогос-
подарські підприємства спеціалізуються переважно 
на вирощуванні зернових та мають слабо розвинене 
тваринництво.

Потрібно зазначити і те, що, незважаючи на 
високу зношеність майна сільськогосподарських під-
приємств досліджуваної вибірки, лише трьом був 
присвоєний найнижчий ЧР3 – «С». Також у ході 
аналізу було виявлено, що майже 60% підприємств 
можуть надати під заставу позички переважно два 
об’єкта нерухомості, решта 28% мають у своєму 
розпорядженні не більше одного додаткового забез-
печення – така тенденція спостерігається протягом 
усього досліджуваного періоду.

Аналізуючи вищенаведені результати, зазначимо, 
що лише одне підприємство із досліджуваної вибірки 
отримало найнижчий загальний рейтинг позичаль-
ника. Поряд із цим спостерігалася поступова тенден-
ція до зменшення питомої ваги у загальній вибірці 
сільськогосподарських підприємств, що отримали 
загальний рейтинг позичальника «А» («А1») – з 70% 
до 55,5% за три роки.

Суттєвого зменшення (на 24%) зазнала група під-
приємств, що отримали найвищий рейтинг «А» за 
кожним із часткових рейтингів. Це було спричинено 
погіршенням ЧР2. Отже, об’єкти дослідження, що 
отримали найвищий рейтинг «А» за усіма позиціями 
дослідження, можуть пропонувати у вигляді застави 
трудомісткі та складні за агротехнічними умовами 
вирощування сільськогосподарські культури: соняш-
ник, кукурудзу, цукрові буряки. Підприємства із 
загальним рейтингом «(А1)», а також «В», «С» через 
об’єктивні причини неспроможні належним чином 
забезпечити високий технічний та технологічний 
рівні виробництва сільськогосподарської продук-
ції, тому можуть використовувати у вигляді застави 
лише ранні зернові.

Наступним етапом дослідження визначення еко-
номічно обґрунтованого розміру позики, яку може 
надати своєму члену кредитний кооператив, є роз-
рахунок грошового еквіваленту майбутнього врожаю 
заставної культури. Для його визначення варто вра-
хувати низку чинників:

• природних і антропогенних. Несприятливі 
погодні умови, природні втрати, розповсюдження 
шкідників та хвороб, навіть за умови виконання всіх 
агротехнічних заходів можуть стати ключовими чин-
никами у недоотриманні значної частини врожаю з 
одиниці площі;

• розмір сільськогосподарського підприємства за 
земельною площею. Велико- та середньотоварні гос-
подарства мають перевагу перед малими у викорис-
танні ресурсо- та енергозберігаючих технологій та 
характеризуються більш стійким фінансовим стано-
вищем. Тому при визначенні прогнозної виручки від 
реалізації для підприємств із площею сільгоспугідь 
менше 1000 га доцільно застосовувати знижувальний 
коефіцієнт 0,1;

• розмір середньої урожайності відповідної куль-
тури за останні п’ять років. Щоб попередити необ-

Таблиця 1
Порядок визначення  

рейтингу підприємства за формою власності

Форма власності Позначення Коефіцієнт Розрахунок ЧР1

Приватна (земельні паї не виділені в натурі) Ф1 4
4 х % земель Ф1 +
3 х % земель Ф2 +
2 х % земель Ф3+
1 х % земель Ф4

Колективна Ф2 3

Державна Ф3 2

Приватна (земельні паї виділені в натурі) Ф4 1
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ґрунтоване завищення реальних показників госпо-
дарствами-позичальниками, для розрахунку варто 
використовувати фактичні дані не окремого вироб-
ника, а середній показник урожайності господарств 
району (області);

• рівень світових цін на відповідну продукцію.
Особливе значення для визначення максималь-

ного розміру позички має термін, протягом якого 
господарюючий суб’єкт є членом кооперативу, що 
підтверджує його надійність та відповідальність за 
зобов’язаннями. Тому при розрахунку розміру кре-
диту для підприємств, що є членами кооперативу 
менше 2 років, варто застосовувати знижувальний 
коефіцієнт 0,1.

Розрахунок прогнозної урожайності для конкрет-
ного підприємства визначається на базі узагальне-
ного коефіцієнту (таблиця 2) та середньої урожай-
ності культури.

Таблиця 2
Сукупний коефіцієнт впливу негативних факторів 

на урожайність сільськогосподарських культур

Показник
Рейтинг підприємства

А (А1) В С

Несприятливі погодні умови 1,43 0,73 0,35

Середні погодні умови 1,51 1,00 0,60

Сприятливі погодні умови 1,49 1,09 0,84 

Отже, заставна вартість урожаю майбутнього 
періоду та розмір позики має обчислюватися за 
такою формулою:

П = У × С × (1 – Д – Р – Т),          (1)
де П – розмір позики; У – прогнозна урожайність 

сільськогосподарської культури; С – світова ціна; 
Д – дисконт (для підприємств за рейтингом «А» – 
0,1; «В» – 0,15; «С» – 0,2); Р і Т – застосування зни-
жувальних коефіцієнтів за розміром сільськогоспо-
дарських угідь і тривалістю членства у кооперативі 
відповідно.

Висновки з проведеного дослідження. Отримані 
результати дозволяють зробити такі висновки:

• економічно обґрунтований розмір позики для 
досліджуваних сільськогосподарських підприємств 
розраховується на 1 га посіву озимої пшениці. Дослі-
джувані підприємства могли б використати в якості 
застави також кукурудзу та соняшник;

• загальний розмір кредиту буде варіюватися 
залежно від розміру площі під відповідну культуру у 
кожного окремого господарства.

Погашення позик кредитного кооперативу пови-
нно здійснюватися за рахунок відчуження у пози-
чальника відповідної частини застави. Для таких 
цілей при кредитному кооперативі може створюва-
тися збутовий відділ або цю функцію може взяти на 
себе сформована централізована служба багатофунк-
ціонального кооперативу, учасники якого одночасно 
можуть бути і членами спеціалізованого кредитного 
кооперативу.

Підсумовуючи, відзначимо, що розвиток спеці-
альних кредитних структур не дозволить вирішити 
усі фінансові проблеми, що виникають у сільсько-
господарських підприємств, але, безумовно, зможе 
стати фінансовою основою для розвитку та частко-
вого забезпечення створення переробних господарств.
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Постановка проблеми. У сучасній діяльності під-
приємств та організацій, що динамічно розвиваються, 
постійно зростає кількість облікових завдань. Це 
обумовлено вдосконаленням бухгалтерського обліку 
щодо введення нових правил визнання, оцінки і відо-
браження фактів і явищ господарського життя. Такі 
зміни вимагають від бухгалтера бути обізнаним не 
тільки у сфері нормативно-правового регулювання 
обліку, але і правильного професійного судження.

Нова система регулювання фінансової звіт-
ності створила передумови для виникнення нового 
напрямку діяльності бухгалтерії – «креативного» 
обліку. З одного боку, «креативним» може бути 
визнаний будь-який обліковий метод, який не від-
повідає загальноприйнятій практиці або стандартам. 
У гіршому його прояві – це процес підбору рахунків 
підприємства таким чином, щоб вони представляли 
у більш вигідному світлі його діяльність. Застосу-
ванню методів креативного обліку відводиться важ-
ливе значення в умовах роботи організацій за міжна-
родними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Актуальність дослідження особливостей креатив-
ного обліку зростає, оскільки в його основі закла-
дено положення про використання сукупності закон-
них методів, які мають на меті надання майнового і 
фінансового положення фірми в бажаному або доціль-
ному вигляді, тобто коли «нерідко одне й теж саме 
вираз може вживатися в абсолютно різному сенсі».

Кожен поважаючий себе керівник підприємства, 
який будь-яким чином працює з експортними та 

імпортними операціями, намагається залучити або 
вже має іноземні інвестиції, розуміє, що йому потрі-
бен фахівець, який працює не тільки по системі обліку 
відповідно до чинного законодавства, а й до завдання 
якого входить вчасно і правильно сплатити податки, 
звітувати перед державними органами та власниками 
компанії, організувати роботу з клієнтами та партне-
рами організації, стежити за фінансовим станом під-
приємства і так далі, а той, хто, використовуючи свої 
професійні знання, підвищить привабливість фінансо-
вої звітності для зацікавлених осіб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині 
питаннями визначення економічної сутності кре-
ативного обліку займаються багато вчених, а саме: 
Ф.Ф. Бутинець, З.В. Винник, М.П. Войнаренко, 
М.А. Гуля, С.Ф. Голов, Б.Т. Жаригласова, І.В. Жол-
нер, О.А. Заббарова, Д.В. Завальна, О.В. Замазій, 
В.М. Костюченко, І.І. Левченко, Д.К. Ленський, 
Т.Н. Малькова, В.М. Мірошниченко, Р.В. Мушин-
ська, В.Ф. Палій, Н.А. Пономарьова, О.В. Солов-
йова, А.Є. Суглобова, С.А. Стукотів, Л.С. Стукотів, 
С.М. Токар, А.П. Харченко.

Однак у цих роботах не повною мірою виражені 
усі аспекти історичного розвитку креативного обліку 
та його особливостей. 

Мета статті – аналіз економічної сутності кре-
ативного обліку, причин його виникнення і етапів 
розвитку, застосування в обліковій системі підпри-
ємств і організацій та ролі у впровадженні міжнарод-
них стандартів фінансової звітності, аналіз завдань, 
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в ході яких в умовах розвиненої ринкової економіки 
реалізуються цілі креативного обліку, характерис-
тика методик креативного обліку згідно зі спеці-
альним дослідженням, етичні проблеми даного виду 
обліку.

Виклад основного матеріалу. «Творчий облік» 
являє собою сукупність законних методів, за допомо-
гою яких бухгалтер, використовуючи свої професійні 
знання, підвищує привабливість фінансової звітності 
для зацікавлених осіб і знижує податковий тягар 
(заходи економічних обмежень, створюваних відраху-
ванням коштів на сплату податків) для компанії, на 
яку працює. Елемент креативності присутній в обліку 
завжди, проте його значущість, цільовий характер і 
наслідки можуть тією чи іншою мірою суперечити 
концепції правдивості та неупередженості.

Історія виникнення креативного обліку.
Англо-американська бухгалтерська школа. Між 

двома світовими війнами починається розквіт англо-
американської школи [7]. Поняття креативності було 
введено представниками даної школи у ході розробки 

теорії бухгалтерського обліку в контексті агентської 
теорії. Її головними представниками можна вва-
жати: Шпруга, Літтлтона, Патона, Мейя, Гаррісона, 
Свінея, Хіггінса, Антоні. Кожен з них залишив свій 
внесок у розвиток бухгалтерського обліку (табл. 1). 
Ця школа мала одну мету: зробити облік знаряддям 
управління. Це вимагало безумовного знання людей, 
послідовного використання їхніх інтересів (зацікав-
леності), необхідних для прийняття дієвих управлін-
ських рішень, спрямованих на користь фірми. Для 
досягнення цих цілей було висунуто декілька прин-
ципово нових ідей:

1) натуральні вимірники;
2) стандартні витрати;
3) центри відповідальності;
4) управлінський облік;
5) біховерізм.
Бажання перетворити облік на знаряддя управ-

ління привело бухгалтерів англомовних країн до 
використання психології, причому у варіанті біхове-
різма бухгалтери керувалися схемою: стимул – реак-

Таблиця 1
Представники англо-американської бухгалтерської школи та їхні підходи до бухгалтерського обліку

П.І.П. представника Вид підходу Опис 

В.Е. Патон Персоналістичний

У 20-х роках закони США вимагали, щоб акції оцінювалися за номіналом. 
Це положення піддавалося критиці, і Патон запропонував відхилення від 
номінальної вартості акцій відображати на спеціальних рахунках. Патон 
вимагав проводити переоцінку кожного виду цінностей за поточними рин-
ковими цінами. Цей підхід підтримував Р. Стівенсон, але Л. Міддлдітч і 
Р. Кестер виходили з того, що на рахунках повинна зберегтися оцінка за 
собівартістю, а баланс може бути відкоригований за ринковими цінами.

А.Ч. Литтлтон Институалістичний

Проводив розходження між категорією ціни в політичній економії, де 
вона визначалася попитом і пропозицією, і в бухгалтерському обліку, де 
вона вимірювалася витратами. Він відстоював ідею оцінки за фактич-
ними витратами. Переоцінку за очікуваними прибутками він відкидав як 
заздалегідь некоректну процедуру. Найяскравішими захисниками оцінки 
за собівартістю були Р. Антоні і Ю. Ідзірі, які вважали, що так звана істо-
рична оцінка відрізнялася реалістичністю, простотою в роботі, позбавляла 
облік від неминучого в іншому випадку суб’єктивізму і складних проце-
дур, пов’язаних з переоцінкою засобів і фінансових результатів.

А. Раппопорт,
Г.Е. Фертих, 
А.Ч. Литтлтон, 
В.К. Циммерман 

Соціологічний

На думку вчених, кожне теоретичне положення обліку впливало на сус-
пільство і кожне положення повинно прийматися чи відхилятися залежно 
від його соціального ефекту. Метою соціальної бухгалтерії було розкриття 
суперечливих інтересів різних суспільних груп. На думку вчених, бухгал-
терська методологія є одним із каталізаторів суспільного розвитку, яка 
приносить максимальний соціальний ефект. Цей напрям виражав лібе-
ральні тенденції американського суспільства, підкреслював соціальну від-
повідальність корпорацій.

Г.Г. Міллер, 
Л.Л. Брукс, 
С. Зефф, 
М. Мунитц

Экономічний 

Учені вважали, що мета бухгалтерського обліку полягає у контролі та 
оцінці економічних показників, у забезпеченні умов для досягнення мак-
симальної ефективності виробництва. У зв’язку з цим керівництво під-
приємства повинно вибирати ті методологічні бухгалтерські прийоми, які 
забезпечують зростання національного добробуту.

К.Т. Девине Біховеристичний

Учений звернув увагу на те, що обліковий процес – це поведінка бухгалте-
рів у різних службових ситуаціях, тому мета обліку – вироблення способів 
впливу на поведінку спочатку бухгалтерів, а через них і на всіх зайнятих 
в господарській діяльності. Бухгалтер передбачає поведінку цих людей. 
Залежно від цього повинні обиратися методи бухгалтерського обліку. 
Представники біховеристичного підходу залучали складний математичний 
апарат для побудови бухгалтерських концепцій.

Е.А. Свиней Психологічний

З початку XX століття для американської школи бухгалтерського обліку 
було характерно підкреслення інтересів осіб, зайнятих у господарських 
процесах. Поглиблення такого підходу призвело до розгляду людської 
психіки і поведінки людей на виробництві. Керувати людьми – це означає 
вміти карати і заохочувати, тобто використовувати негативні і позитивні 
стимули.

Д.Г. Сортер Інформаційно-
подійний

Вважав, що традиційна бухгалтерія виходить із трактування предмета 
як вартості або як вартісної оцінки об’єктів, що враховуються. В основу 
обліку має бути покладено інформаційну подію, під якою розуміється 
інформаційна одиниця – «факт господарського життя». Виділення, 
пошук таких «одиниць» складає сутність обліку. Подією, за якою в кінце-
вому рахунку реконструюється звіт, виступає факт господарського життя, 
але предметом обліку, подією для бухгалтера, є первинний документ, що 
несе певну інформацію. Головна перевага даних – їхня корисність. Бухгал-
тер повинен вимірювати і фіксувати в обліку цю корисність, приховану в 
інформаційних подіях.
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ції (S -> R) [8]. Документ – це стимул, а реакція 
бухгалтера повинна бути зумовлена цим стимулом 
(документом). Завдяки психологічному трактуванню 
забезпечувалася стандартизація бухгалтерської 
роботи. Вона перетворювалася в набір заздалегідь 
заданих варіантів – рішень.

Таким чином, особливість англо-американської 
школи бухгалтерського обліку полягає в тому, що 
вона довела до крайності одну з ідей – можливість 
обчислення прибутку. Заслугою американських бух-
галтерів був доказ того, що прибуток не відображає 
економічного змісту – дійсного результату госпо-
дарської діяльності. Усвідомлення цього призвело 
великих американських вчених до розмежування 
понять – бухгалтерський і економічний прибуток. 
Бухгалтерський прибуток визначається як резуль-
тат реалізації товарів або послуг, економічний – як 
наслідок – результат роботи капіталу.

Найсуттєвішою обставиною в організації бухгал-
терського обліку США є розподіл його на фінансо-
вий та управлінський облік. Предметом фінансового 
обліку є взаємини підприємства із зовнішнім світом, 
управлінський облік реєструє стан справ всередині 
підприємства.

Американські вчені А.Г. Черч, Х.Л. Гант, Дж. Лі 
Никольсон, Дж. Рорбах, Ч.Б. Гоїнг велику увагу 
приділяли проблемам обліку витрат і калькулю-
вання собівартості готової продукції. Облік собівар-
тості залежить від цілей управління, вважав Антоні, 
калькуляція може проводитися: за центрами відпо-
відальності – для контролю технологічних процесів 
та діяльності осіб, у них зайнятих; виробам (повна 
собівартість) – для контролю використання вільних 
виробничих потужностей.

Такий підхід призвів до виникнення і розвитку 
трьох основних методів обліку витрат і калькулю-
вання готової продукції:

• СТАНДАРТ-КОСТС.
Бухгалтерський сенс методу «стандарт-костс» 

полягає у скороченні записів і спрощенні обліку. 
Дійсно, якщо замість суцільного обліку всіх фактів 
господарського життя, що виникають, ввести тільки 
реєстрацію відхилень, то обсяг облікових робіт скоро-
чується (так вважав Гаррісон). У розумінні Емерсона 
сенс стандарт-костс полягає у розкритті потенційної 
продуктивності підприємства, у виявленні невикорис-
таних резервів. До переваг цього методу варто відне-
сти: 1) можливість оптимізувати запаси матеріаль-
них цінностей; 2) виявлення прихованих резервів; 3) 
забезпечення порівнянності в аналізі тенденцій еко-
номічних циклів; 4) стимулювання роботи колективу.

• ДИРЕКТ-КОСТИНГ.
Метод дозволяв краще контролювати виконав-

ців і достовірніше вважати прибуток. Новий напрям 
в управлінському обліку розвивав Д.М. Кларк, він 
підкреслював, що для адміністраторів кожна стаття 
витрат має різну цільову установку і це головне, а 
розподіл витрат для прийняття управлінських рішень 

значення не має. Думки дослідників про директ- 
костинг розділилися: одні вважали, що це тільки 
метод калькулювання, обліковий прийом; інші роз-
глядали метод як універсальну систему управління 
підприємством. Директ-костинг дозволяє провести 
угруповання виробничих витрат згідно із їхніми 
функціями і виміряти вплив цих функцій.

• РЕСИБЛ-ЦЕНТР.
Ідея використовувати відхилення для оцінки 

роботи тих чи інших адміністраторів призвела до 
формування Д.А. Хіггенсом концепції центрів відпо-
відальності, тобто міри відповідальності певних осіб 
за фінансові результати своєї роботи. Її мета поля-
гає не стільки в контролі, скільки в наданні допо-
моги адміністраторами в організації самоконтролю, 
оскільки передбачається, що жодна людина не стане 
порушувати вигідні для нього цілі і критерії.

Можна говорити про такі дві причини появи кре-
ативного обліку:

1) поділ функцій з управління фірмою;
2) принципова неможливість абсолютно суворого 

регулювання обліку.
Сенс першої причини полягає в тому, що облік 

і звітність перебувають під контролем адміністрації 
фірми, а тому, звітуючи про результати своєї роботи 
перед власниками фірми шляхом подання звітності, 
наймані топ-менеджери, безумовно, прагнуть по 
можливості завуалювати негативні і «виставити» 
позитивні сторони майнового і фінансового поло-
ження керованої ними фірми.

Щодо другої причини, то її логіка полягає в тому, 
що безумовна однозначність у формуванні картини 
про майновий та фінансовий стан фірми можлива 
лише в тому випадку, якщо будуть однозначно регла-
ментовані усі можливі операції, задіяні в них оцінки 
та методи відображення цих операцій в обліку. Фази 
історичного розвитку креативного обліку.

Періодизація історії «творчого» обліку виділяє у 
його розвитку 3 головні фази (рис. 1).

Фаза цифрових маніпуляцій.
Ця фаза займає за часом інтервал від зародження 

письмового обліку (ймовірно, з появою перших гли-
няних облікових бирок на Близькому Сході) до стику 
XIX–XX ст. Ця фаза виключала існування творчого 
обліку, оскільки будь-які маніпуляції з числами у ті 
часи переслідували мету приховування прибутку від 
фіскальних органів будь-якими способами, часом – 
нечесними.

Наступним чинником, який перешкоджав заро-
дженню креативного обліку, необхідно назвати недо-
статньо широке поширення диграфічного рахівни-
цтва, тобто рахівництва, що спирається на подвійний 
запис і використовує лише певні форми надання 
інформації (форми бухгалтерського обліку).

У цьому зв’язку німецький економіст В. Зомбарт 
у своїх працях з історії капіталістичного способу 
виробництва підкреслював відсутність бажання та 
вміння грамотно і акуратно вести рахунки: «Пере-

гортаючи записи якогось Тельнера, 
Гельдерсена, Віттенборг, Руланда, 
насилу уявляєш собі, що автори 
були відомими купцями свого часу. 
Все їх рахівництво полягало в без-
ладному занесенню сум придбаних 
покупок і продажів, яке ми зустріча-
ємо, наприклад, у дрібних крамарів 
маленьких провінційних міст» [10].

Фаза вуалювання балансу. Ця 
фаза настає наприкінці XIX ст., коли 
у світовій економіці починається Рис. 1. Три головні фази періодизації «творчого» обліку
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епоха великих монополістичних об’єднань. Обороти 
цих організацій та їх спілок значно перевершували 
обороти найбільших торговельних будинків ста-
рої Європи, що вимагало використовувати подвійну 
бухгалтерію. Специфіка управління відтепер при-
пускала можливість швидкого виведення капіталів 
монополії з одного ринку і перекидання їх на інший 
ринок. Підвищення активності фондових торгів, осо-
бливо у зв’язку з винаходом усе нових і нових фінан-
сових інструментів, надало калькулятори (нехай 
поки ще досить примітивні) для обчислення вартості 
компаній, включаючи їхню ділову репутацію. Бух-
галтерська наука відреагувала на перераховані зміни 
створенням балансоведення, в рамках якого поча-
лися палкі дискусії з приводу найкращого надання 
даних у фінансовій звітності. Однією із найбільш 
значущих стала теорія швейцарського вченого, 
засновника німецького балансоведення, професора 
Йогана Фрідріха Шера (1846–1924), який є автором 
низки балансових рівнянь. Цей учений першим оці-
нив частку балансу та інших форм звітності у житті 
великих компаній, сформулював поняття «вуалю-
вання балансу» в інтересах бізнесу і у своєму класич-
ному творі «Бухгалтерія і баланс» передбачив даній 
обліковій процедурі блискуче майбутнє [11].

Відштовхуючись від тези про те, що «баланс – це 
совість бухгалтера», вчений описав такий комплекс 
підходів творчого обліку, а саме:

• відсутність чіткого розділення деяких статей 
звітності;

• з’єднання різнорідних майнових цінностей;
• подання до загальних підсумкових показників 

різнорідних цінностей;
• розділення статей, які складали єдине ціле;
• компенсування статей активу статтями пасиву.
Фаза власної бухгалтерської творчості. 

З початку 1960-х рр. ХХ ст. Організацією Об’єднаних 
Націй (ООН) було ініційовано процес перекладу звіт-
ності компаній на міжнародні стандарти.

Повсюдне поширення стандартів фінансової звіт-
ності у розвинених країнах з ринковою економікою 
викликало зміну фази вуалювання балансу на фазу, 
власне, бухгалтерської творчості до середини 1980-х рр. 
Саме тоді склався творчий облік в його сучасному розу-
мінні, узгоджений із загальноприйнятими бухгалтер-
ськими принципами.

Безпосередньо «моду» на 
термін «креативний облік» 
ввів у 1986 р. британський 
журналіст, економічний огля-
дач Й. Гріффітс, назвавши 
так своє дослідження, в якому 
виклав такі погляди на пробле-
матику творчого обліку: «Будь-
яка компанія в нашій країні 
грає на прибуток. Будь-яка 
публічна звітність ґрунтується 
на регістрах, які були злегка 
підправлені або ж повністю 
переправлені. Цифри, які двічі 
на рік згодовуються співто-
вариству інвесторів, змінені 
всі до єдиного, щоб захис-
тити винуватця. Це найбіль-
ший виверт, починаючи з тро-
янського коня... Фактично 
такий обман не позбавлений 
бездоганного смаку, адже він 
повністю законний. Це – кре-
ативний облік» [4].

Розвиток призначення креативного обліку в 
міжнародних стандартах фінансової звітності.

Система бухгалтерського обліку та система 
фінансової звітності підприємств повинні бути 
абсолютно зрозумілі усім, хто може і хоче з ними 
працювати, а отже вони повинні бути інтегровані 
у світову систему, складатися за єдиними нормами 
і правилами. При цьому необхідно застосовувати 
єдину уніфіковану облікову та звітну системи, зро-
зумілі для всього світового співтовариства, прозо-
рість яких забезпечується застосуванням єдиних 
облікових стандартів, і дбати про те, щоб облік 
витрат, доходів, визначення результатів діяль-
ності, калькулювання собівартості та складання 
звітності здійснювалися за міжнародними стандар-
тами фінансової звітності. При цьому якість бух-
галтерського обліку та стан професійності аудиту 
можуть впливати на економічне процвітання під-
приємства (рис. 2).

Нині завдяки спільним зусиллям розвинених 
країн створюється уніфікована система бухгалтер-
ського обліку. Тому найбільш перспективними систе-
мами обліку та звітності для масового використання 
є міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності (МСФЗ).

Основні передумови необхідності переходу на 
МСФЗ такі:

• розширення як вертикальних, так і горизон-
тальних господарських зв’язків, які призведуть до 
активізації самостійності суб’єктів господарювання;

• активізація ролі грошей, що призведе до збіль-
шення попиту на кредитні гроші, для отримання 
яких банкам потрібні від суб’єктів господарювання 
спеціальні фінансові документи, які б надали мож-
ливість провести фінансовий аналіз підприємства 
швидко та якісно;

• необхідність іноземних інвестицій;
• простежується стійка тенденція для підпри-

ємств, які займаються міжнародним бізнесом;
• поступова інтеграція в європейський економіч-

ний простір.
Основні переваги переходу на фінансову звітність, 

яка не має меж:
• можливість отримання кредиту в іноземному 

банку;

Рис. 2. Вплив якості бухгалтерського обліку на діяльність підприємства
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• можливість отримання постачальників-іноземців;
• можливість залучення закордонних клієнтів;
• доступність до інформації та прозорість 

суб’єктів ринку;
• можливість порівняння різних компаній.
Необхідно розуміти, що міжнародні стандарти – 

це лише певний звід правил, трактування яких може 
відрізнятися в різних країнах з перехідною економі-
кою, тому механічне перенесення МСФЗ та МСА в ту 
чи іншу економіку може становити певну небезпеку. 
Будь-які зміни завжди пов’язані з певними незруч-
ностями, навіть якщо вони на краще.

Проведемо аналогію з автомобілями. Якщо ви 
їздили на «Lanos» і вас насильницьким шляхом пере-
садили на «Toyota» – що ви відчуєте? Це шикарний 
автомобіль, але має складне управління, можливо 
і кермо розташоване з правого боку. Як наслідок з 
вищевикладеного, і нова система обліку може наля-
кати. Тому впровадженню певної облікової норми 
має передувати глибоке розуміння економічної сут-
ності цього процесу.

Реалізація «Творчого обліку». Мета креативного 
обліку реалізується в умовах розвиненої ринкової 
економіки у ході вирішення таких завдань:

1) згладжування доходів, тобто таке зображення 
реального зростання прибутку, коли це зростання 
здається протікає без коливань, включаючи коротко-
часні падіння рівня доходів, що може насторожити 
інвестора;

2) передбачуваність прибутковості, тобто таке 
зображення доходів, при якому вони не тільки згла-
джені, а й максимально наближені до показників, 
прогнозованим штатними і зовнішніми експертами;

3) маскування фінансових труднощів, тобто одно-
разове уявне підвищення доходів в період тимчасо-
вих труднощів, щоб за «димовою завісою» великої 
виручки сховати проблеми, які виникли, і тим самим 
підтримати репутацію і популярність компанії;

4) маскування обсягу позикових коштів, тобто 
тимчасове штучне зменшення в звітності частки 
позикових коштів у капіталі компанії з тим, щоб 
успішніше регулювати котирування акцій;

5) маскування інсайдерських угод, тобто тимча-
сове приховання відомостей про певні контрактах та 
їх фінансові наслідки заради досягнення максималь-
ного ефекту від оголошення цих відомостей при про-
дажу акцій.

Окремі дослідники облікової системи відзначають 
подвійність природи «креативного обліку», підкрес-
люючи, що згладжування доходів маскує в невигід-
ному світлі довгострокові тенденції змін прибутку [8].

Зловживання, засновані на методах креативного 
обліку, що виникають, можна викорінювати шляхом 
удосконалення етичних норм і правил ведення бух-
галтерського обліку.

У цьому напрямі варто відзначити досягнення 
США, спрямовані на активізацію робіт з подальшого 
розвитку кодексу бухгалтерської етики.

У 1967 році Американська асоціація бухгалтерів 
(ААА) розробила Кодекс про моральні правила бух-
галтера, що зміцнило статус бухгалтера та збільшило 
попит з боку роботодавців на його працю.

Етичний кодекс бухгалтера має величезну 
моральну і професійну силу, він впливає не тільки 
на статус бухгалтерів у фірмі, а й на організаційну 
структуру бухгалтерського обліку.

У цьому зв’язку виникає потреба у розробці тех-
нологій регулювання творчого врахування. При 
цьому можна спиратися на досвід Нової Зеландії, де 
система бухгалтерських стандартів та законодавче 
регулювання обліку в сукупності з діяльністю само-
регулюючих організацій рахівників гранично знижу-
ють можливості креативного обліку [10].

Методика креативного обліку.
На нашу думку, методику «Творчого обліку» 

можна розділити на 4 категорії (рис. 3).
Першу категорію являє вибір різних облікових 

технологій з числа передбачених бухгалтерськими 
стандартами. Наприклад, вибір способу амортизації 
основних засобів, способу прийняття до обліку заку-
плених цінностей, способу розрахунку витрат тощо. 
Повний комплекс обраних підприємством облікових 
технологій затверджується облікової політикою і не 
підлягає змінам протягом певного терміну (щонай-
менше одного податкового періоду), що продикто-
вано принципом сталості бухгалтерського обліку.

Друга категорія представлена варіабельністю 
оцінки активів і зобов’язань. Певні бухгалтерські 
записи неминуче припускають варіабельність оцінки і, 
особливо, передбачення подальших коливань вартості 
облікового об’єкта. Як приклад можна навести пере-
оцінку фінансових інструментів та цінних паперів.

У третю категорію входять штучні (навмисні) 
угоди, в яких найчастіше присутня в якості посе-
редника третя особа – зазвичай банк, якому пере-
даються зобов’язання однієї зі сторін. Штучні угоди 
покликані змінити структуру балансу і перемістити 
суми прибутку між різними податковими періодами.

Четверта категорія включає в себе реальні (справ-
жні) угоди, але укладаються в такий момент і з 
таким розрахунком, щоб у підсумку відбувалося 
поліпшення фінансової звітності, оскільки це дозво-

ляє справити сприятливе враження 
на інвесторів.

Етичні проблеми креативного 
обліку.

Загалом, відношення більшості 
великих дослідників до проблеми 
творчого врахування досить нега-
тивне. Ще на початку досліджень у 
сфері креативного обліку багато екс-
пертів вбачали у ньому різновид уза-
коненого шахрайства. Зокрема, один 
із перших авторів з визначення кре-
ативного обліку М. Джеймсон (1988) 
писав: «Бухгалтерська справа перед-
бачає необхідність мати справу 
з різноманітними судженнями і 
вирішувати протиріччя між надан-
ням результатів фінансового події і 
суттю угод ... Така гнучкість відкри-
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ває можливості для маніпуляцій, обману і спотво-
рень. Подібні порушення – практикуються найменш 
педантичними представниками бухгалтерської про-
фесії – нині стали відомі як «креативний облік» [4] 
Однак здатність майстерно і водночас законно відо-
бражати господарські процеси в позитивному світлі 
для зацікавлених осіб є величезним плюсом для 
будь-якого кваліфікованого фахівця.

Сучасні автори розглядають питання креатив-
ної економіки таким чином: «Креативна економіка 
не обмежується тільки створенням нової продукції, 
вона також зачіпає способи її виготовлення. У цьому 
напрямі активну позицію займає Японія. Саме Япо-
нія зробила перший крок назустріч нестандартності 
і креативності. Сьогодні Японія має найвищі показ-
ники ВВП, входить в десятку найбільших експорте-
рів» [13].

Висновки. Застосування будь-якого методу креа-
тивного обліку може бути лише тимчасовим заходом. 
У довгостроковій перспективі креативний облік сам 
по собі не може перетворити збиток на прибуток або 
запобігти загрозу банкрутства. Застосування бухгал-
терами креативного обліку нерозривно пов’язане з 
питаннями професійної етики.

Необхідно підкреслити, що розвиток бухгал-
терського обліку йде шляхом ускладнення правил 
визнання активів і зобов’язань, оцінки та відобра-
ження фактів і явищ господарського життя. Отже, 
чим складніше правила, тим легше їх витлума-
чити у потрібному аспекті, заховати спотворені 
записи і ввести в оману як аудиторів, так і корис-
тувачів фінансової звітності. Тому одним із напря-
мів боротьби з фальсифікацією фінансової звітності, 
разом із посилюванням заходів відповідальності, має 
стати спрощення правил фінансового обліку і скоро-
чення їх до розумно необхідного обсягу.

Використання бухгалтером своїх професійних 
знань з метою підвищення привабливості фінансової 
звітності для зацікавлених осіб та оптимізації сис-

теми оподаткування для компанії, на яку він пра-
цює, – це плюс для діяльності будь-якого підпри-
ємства. Адже бухгалтерський облік – це не тільки 
система збору, реєстрації та узагальнення інформації 
в грошовому вираженні про стан майна, зобов’язань 
організації та їх зміни шляхом суцільного, безпе-
рервного і документального відображення, а також 
це мистецтво, а бухгалтери – його творці.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТАВИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття присвячена сутності та видам застави цінних паперів, їхнім економіко-правовим аспектам. При заставі має місце 
реальний кредит як засіб забезпечення у випадку, якщо боржник не виправдає довіри. Значна увага приділяється проблемі ви-
значення предмета застави при заставі цінних паперів та невизначеності законодавства щодо можливості використання цінних 
паперів як предмета застави.
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Статья посвящена сущности и видам залога ценных бумаг, их экономико-правовым аспектам. При залоге имеет место 

реальный кредит как средство обеспечения в случае, если должник не оправдает доверия. Значительное внимание уделяется 
проблеме определения предмета залога при залоге ценных бумаг и неопределенности законодательства относительно возмож-
ности использования ценных бумаг в качестве предмета залога.
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as a means of ensuring if the debtor does not justify the trust. Considerable attention is paid to the definition of the collateral pledged 
under securities legislation and the uncertainty regarding the possibility of the use of securities as collateral.
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Постановка проблеми. У нинішньому вітчизня-
ному господарському законодавстві під заставою 
розуміється правовідношення, в якому кредитор 
(заставодержатель) при невиконанні чи неналеж-
ному виконанні забезпеченого заставою зобов’язання 
має право отримати задоволення з вартості заставле-
ного майна переважно перед іншими кредиторами, за 
винятками, встановленими законом. У працях, при-
свячених дослідженню заставних відносин, їх еко-
номічному змісту та обліковому відображенню, як 
правило, висвітлюються лише деякі питання застави 
цінних паперів. Комплексного ж дослідження про-
блем, які виникають при заставі цінних паперів і 
пов’язані перш за все із специфікою цінних паперів 
як об’єктів цивільних прав, не проводиться.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
застави та її облікового відображення розгляда-
лися у працях І.А. Бланка, В.М. Опаріна, Б.А. Раз-
берга, О.Ю. Смолянської, Є.Дж. Долана, І.М. Шора, 
А.М. Якушевої, В.М. Шелудько, А.Г. Загороднього, 
О.М. Іваницької, В.М. Іванова, В.П. Ходаківської, 
Т.І. Андрушіва, І.О. Школьника, Д.В. Гармаша, 
М.В. Боброва, Т.М. Лустіної.

Аналіз праць попередників вказує на вагомі нау-
кові та практичні результати в дослідженні розви-
тку бухгалтерського обліку застави цінних паперів, 
проте залишаються невирішеними низка теоретич-
них та практичних питань щодо облікового забезпе-
чення управління заставою цінними паперами.

Постановка завдання. З юридичної точки зору 
реальний кредит при заставі означає встановлення 
юридичного зв’язку заставодержателя з чужим май-
ном, завдяки якій заставодержатель має можливість 
отримати із закладеного майна його цінність неза-
лежно від волі боржника. Необхідно вказати на недо-
статній рівень розробки теоретичної бази застави 
цінних паперів у сучасній українській економічній 
науці. Вибір застави цінних паперів як засобу забез-
печення своїх інтересів ґрунтується на визначенні 
його сутності та видів, які розкриваються у дослі-
дженні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Застава – це спосіб забезпечення договірних 
зобов’язань, згідно з яким кредитор (заставодер-
жатель) має право у разі невиконання боржником 
(заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заста-
вою, отримати задоволення за рахунок заставленого 
майна та/або заставлених майнових прав, маючи при 
цьому перевагу перед іншими кредиторами борж-
ника на підставі письмово укладеного договору.

За загальним принципом, заставне правовідно-
шення є акцесорним (додатковим), тобто може існу-
вати, тільки поки існує забезпечуване (основне) 
зобов’язання, припинення якого тягне припинення 
застави. Припинення застави не тягне припинення 
головного зобов’язання. Поступка заставоутримува-
чем своїх прав за договором про заставу іншій особі 
дійсна, якщо такій же особі відступлені права вимоги 
по головному зобов’язанню. З перекладом на іншу 
особу боргу по зобов’язанню, забезпеченому заставою, 
застава припиняється, якщо заставодавець не дав кре-
дитору згоди відповідати за нового боржника. Якщо 
не доведено інше, відступлення прав за договором про 
іпотеку (заставу нерухомості) означає і поступку прав 
по забезпеченому іпотекою зобов’язанню.

Вимога, що забезпечується заставою, має носити 
грошовий характер, і головне зобов’язання встанов-
лює, якщо інше не передбачено договором, що запо-
рукою забезпечується вимога у тому обсязі, який 
воно має до моменту задоволення, зокрема відсо-
тки, неустойку, відшкодування збитків, завданих 
простроченням виконання, а також відшкодування 
витрат заставодержателя по утриманню застави і 
витрат по стягненню.

Підстави застави: на підставі закону (товар про-
даний у кредит за договором купівлі-продажу, неру-
хомість придбана в рахунок кредиту банку); мор-
ської застави (вимоги пов’язані з роботою на судні 
відповідно до Морської Конвенції); в силу договору 
(істотні умови: предмет, його оцінка, розмір і строк 
виконання зобов’язання, вказівка сторони, у якої 
знаходиться заставлене майно).
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має свої особливості, пов’язані із формою їх випуску 
(документарні чи бездокументарні), специфікою 
обігу і реєстрацією прав власності на цінні папери.

Необхідно пам’ятати, що не будь-який цінний 
папір може виступати предметом застави. Так, від-
повідно до ч. 3 ст. 5 Закону «Про приватизаційні 
папери» [1] приватизаційні папери не можуть бути 
використані для здійснення розрахунків, а також 
як застава для забезпечення платежів або кредитів. 
Згідно із п. 22 Положення про інвестиційні фонди 
та інвестиційні компанії, інвестиційні сертифікати, 
випущені відкритими інвестиційними фондами, не 
підлягають вільному перепродажу. При цьому ч. 2 
ст. 4 Закону України «Про заставу» [2] передбачено, 
що предметом застави може бути майно, яке відпо-
відно до законодавства України може бути відчужено 
заставодавцем та на яке може бути звернено стяг-
нення. Отже, передання в заставу інвестиційних сер-
тифікатів відкритих інвестиційних фондів немож-
ливе, оскільки це призведе до порушення вимог ст. 4 
Закону «Про заставу».

Серед науковців спірним є питання щодо пред-
мету застави при укладенні договору застави цін-
них паперів. Одні вчені вважають, що ним виступає 
цінний папір як річ; інші права, що в ньому закрі-
плені; а деякі дослідники об’єднують річ та майнові 
права, що випливають з певного цінного паперу, 
при визначенні предмету договору застави цінного 
паперу. Проблема визначення предмета застави при 
заставі цінних паперів зумовлена подвійною право-
вою природою самого цінного паперу. З одного боку, 
сам цінний папір як річ виступає об’єктом цивільно-
правових відносин, а з іншого боку, об’єктом 
цивільно-правових відносин виступають майнові 
права, закріплені в цінному папері.

Застава цінних паперів серед інших видів застави 
виділяється тим, що укладення договору застави 
цінних паперів не потребує його нотаріального 
посвідчення, є необов’язковою реєстрація предмета 
застави, а особливості обліку цінних паперів прак-
тично унеможливлюють ризик втрати або псування 
предмета застави (окрім векселів), що підкреслює 
переваги даного виду застави [3].

Останнім часом спостерігаються тенденції до роз-
ширення кола об’єктів, які можуть бути предметом 
застави, зокрема, набуває популярності передача в 
заставу цінних паперів.

В умовах економічної кризи, яка обумовила зни-
ження платоспроможного попиту, традиційні пред-
мети застави не здатні відшкодувати збитки банків 
від неповернення кредитів. Як свідчать результати 
аукціонів з реалізації заставленого майна, лише 
незначна його частина знаходить покупця. Більша 
ж частина вилученого заставленого майна (автомо-
білі, обладнання тощо) бан-
ками не використовується, їх 
зберігання потребує додатко-
вих витрат, що лише збіль-
шує збитки кредитора. Цінні 
папери у цих відносинах 
виглядають набагато при-
вабливіше, оскільки здатні 
приносити банку прибуток у 
вигляді дивідендів, навіть у 
випадку відсутності у третіх 
осіб попиту на них.

Однак, незважаючи на 
зростання кількості договорів 
застави цінних паперів, існу-

ють труднощі в реалізації прав кредитора при звер-
ненні стягнення на такий предмет застави у разі неви-
конання боржником своїх зобов’язань за кредитним 
договором. Ці труднощі пов’язані з невизначеністю 
законодавства щодо можливості використання цін-
них паперів як предмета застави за зобов’язанням, 
у тому числі за кредитним договором. Як наслідок, 
нерозробленою є методика обліку цінних паперів як 
предмета застави.

Теоретичні знання ознак (факторів) цінних папе-
рів в якості предмета застави на практиці трансфор-
мувалися, тобто зазнали змін саме з кількісної сто-
рони, оскільки реалії сьогодення враховують такий 
визначальний критерій як ресурс. Підприємства 
частково не бажають, або не в змозі врахувати це все 
(фактори) за браком часу та й частково не бажають 
це робити, оскільки грошовий ресурс обмежений. До 
того ж підприємства, залучаючи додаткові ресурси не 
так вже й часто (раз на 5-10 років), використовують 
такий спосіб забезпечення виконання зобов’язань, як 
застава, і тим паче цінних паперів.

На практиці висуваються такі вимоги до цінних 
паперів, які перебувають в якості предмета за дого-
вором застави (рис. 1).

Характеристика наведених ознак щодо цінних 
паперів, що можуть бути предметом застави, прояв-
ляється у такому:

1) середня цінність (середня, але водночас не 
висока, так як цінні папери, у першу чергу акції, 
значно піддані ціновим коливанням залежно від 
ситуації на фінансовому ринку). Формування цін-
ності цінного паперу, який перебуває у заставі, пови-
нен проводитися за кожним її видом (акції, обліга-
ції, векселі тощо), типом (іменні та на пред’явника) 
та формою (документарні та бездокументарні);

2) висока ліквідність (багато видів цінних папе-
рів зазвичай легко реалізувати через фондові біржі). 
У зв’язку з малорозвиненою, що перебуває на етапі 
формування, фондовою біржею в Україні, ця вимога 
часто не враховується;

3) мінімальні витрати на зберігання і зміст. Ця 
вимога характеризує позитивну сторону застави цін-
них паперів, оскільки витрати є незначними, у порів-
нянні з іншими видами застави – закладом, іпоте-
кою, заставою товарів в обороті та/або переробці;

4) можливість знаходження у будь-якої зі сто-
рін заставних правовідносин і третіх осіб (для під-
вищення ефективності забезпечувальної функції 
застави цінні папери переважно перебувають у заста-
водержателя або третьої особи);

5) універсальність використання (цінні папери є 
«оптимальним» предметом застави, який може бути 
наданий у торговельній, фінансовій і банківській 
сферах, а також у сфері кредитування виробничих 
організацій) [4, с. 78].
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Рис. 1. Основні ознаки до цінного паперу,  
який перебуває в якості предмета за договором застави
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Великий спектр законів та нормативно-правових 
актів, які регулюють ринок цінних паперів, повністю 
не охоплюють питання щодо визначення предмета в 
договорі заставі цінних паперів, а в деяких супер-
ечать один одному. Неврегульованими залишаються 
питання застави бездокументарних та товаророз-
порядчих цінних паперів, а також питання щодо 
застави векселів. Дані недоліки створюють бар’єри 
у ефективному функціонуванні механізму правових 
відносин застави цінних паперів в Україні.

Проблеми, які виникають та потребують вирі-
шення, перш за все пов’язані зі специфікою цінних 
паперів як об’єктів цивільних прав з одного боку та 
виникнення зобов’язань – з іншого. Специфікою цін-
них паперів як предмета договору є їхні особливості, 
а саме: форма випуску (документарна та бездокумен-
тарна), їх обіг на ринку та реєстрація права власності 
на цінний папір.

Серед науковців виникає досить дискусійне 
питання, пов’язане із предметом застави. Існують 
три кардинально різні погляди на предмет застави, в 
якому виступають цінні папери. Одні стверджують, 
що цінний папір – це річ, другі – права, закріплені 
в цінному паперів, а інші об’єднують річ та майнові 
права, закріплені в ньому. Проблематика визначення 
предмета у договорі застави цінних паперів склалася 
історично та зумовлена полярною (подвійною) право-
вою природою цінного паперу.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про заставу» 
предметом застави є майно, щодо якого існує можли-
вість його відчуження заставодавцем і на яке може 
бути звернене стягнення, та майнові права. Предме-
том договору застави цінних паперів відповідно до 
ст. 54 Закону України «Про заставу» передбачено, 
що якщо законом або договором не передбачено 
інше, купонні аркуші на виплату відсотків, диві-
дендів та інших доходів від зазначеного в цінному 
папері права є предметом договору застави тільки 
у випадках, якщо вони передані кредитору застав-
ного зобов’язання. Можливість застави прав на отри-
мання доходу виникають у тому разі, коли предмет 
застави, тобто сам цінний папір, буде переданий 
заставодержателю. Тобто застава цінного паперу не 
тягне за собою застави прав на отримання доходу від 
такого цінного паперу. Очевидно, хоча це і не обу-
мовлено в законодавстві, така ж норма поширюється 
і на інші права, що випливають із цінного паперу.

Аргументації, які наведені вище, свідчать про 
неможливість заставних прав на цінний папір без 
основного права – права на цінний папір, яка є річчю. 

Отже, застава прав на цінний папір, що випливають 
із нього, закріплені в ньому самому, не можлива 
окремо від речі (цінного паперу), який передають у 
заставу [5].

Але не кожен цінний папір може бути предметом 
у договорі застави. При виборі конкретного цінного 
паперу як предмета застави варто враховувати зако-
нодавчі та нормативно-правові акти, що накладають 
заборону та/або обмежують використання конкрет-
них видів цінних паперів як предмета застави.

Проаналізувавши норми чинного законодавства, 
можна виділити дві підстави заборонного та/або 
обмежувального характеру, які впливають на мож-
ливість використання цінного паперу як предмета 
застави: внаслідок прямої вказівки на неможливість 
використання окремих видів цінних паперів і вна-
слідок особливого режиму обігу деяких видів цінних 
паперів (рис. 2).

Внаслідок прямої вказівки на неможливість вико-
ристання окремих видів цінних паперів як предмета 
застави не можуть бути використані приватизаційні 
папери для здійснення розрахунків, а також як 
застава для забезпечення платежів або кредитів.

Внаслідок особливого режиму обігу деяких видів 
цінних паперів іменні ощадні сертифікати не підля-
гають обігу, а їх продаж (відчуження) іншим особам 
є недійсним. Під обігом цінних паперів розуміється 
укладання та виконання угод стосовно цінних папе-
рів, не пов’язаних з їх випуском. Інвестиційні серти-
фікати публічних інвестиційних фондів не підляга-
ють вільному перепродажу. Продаж – це передання 
майна у власність іншої особи внаслідок виконання 
цивільно-правових угод. Вільний перепродаж – це 
заборона на будь-який спосіб відчуження цього виду 
цінних паперів.

Причиною небажаності використання деяких 
цінних паперів як предмета застави, з точки зору 
майбутнього заставодержателя, є: обмеженість лік-
відності цінних паперів; наявність рівних прав, що 
випливають з цінного паперу, випущеного у кількох 
примірниках; обмеження на придбання цінних папе-
рів певних емітентів.

Внаслідок обмеженої ліквідності цінних паперів 
акції, які перебувають у власності емітента (вику-
плені емітентом), повинні бути реалізовані або ану-
льовані протягом не більш як одного року, інакше 
це унеможливлює їх ліквідність (реалізацію або ану-
лювання). Акції приватних акціонерних товариств 
вкрай важко або неможливо продати на фондовому 
ринку, оскільки операції з даним видом цінних 

паперів, що не мають актив-
ного ринку, можуть призвести 
до ускладнень, пов’язаних з 
недостатністю попиту або його 
відсутністю при їх реалізації у 
разі звернення стягнення.

Внаслідок наявності рівних 
прав, що випливають із пере-
казних векселів, як одного з 
видів цінних паперів, випуще-
них в кількох тотожних при-
мірниках, які приймаються в 
заставу та не містять акцеп-
тованого примірника, можуть 
призвести до втрати заставо-
держателем частини майнових 
та/або інших прав, що випли-
вають із векселя, якщо таке 
право буде здійснено раніше 
третьою особою.
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Рис. 2. Заборонені та/або обмежувальні підстави використання  

конкретних видів цінних паперів як предмета у договорі застави
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Внаслідок обмежень на придбання цінних папе-

рів певних емітентів. У статутному капіталі торговця 
цінними паперами частка іншого торговця не може 
перевищувати 10 відсотків, тобто цінні папери, емі-
товані іншим торговцем цінних паперів вкрай важко 
реалізувати для задоволення своїх вимог [6].

Таким чином, існування проблеми визначення 
предмета у договорі застави цінних паперів у кон-
тексті точного їх переліку потребує внесення пропо-
зицій щодо удосконалення правового законодавства 
та узагальнення питань в єдиному зібраному норма-
тивному документі, що пов’язані не лише з визна-
ченням предмету застави, а цивільно-правових від-
носин операцій застави загалом.

Висновки. Варто підкреслити нагальну потребу 
сучасної юридичної науки у всебічному, комплек-
сному дослідженні проблем та особливостей застави 
цінних паперів як одного із видів забезпечення 
виконання зобов’язань. Отже, з одного боку, цін-
ний папір виступає об’єктом цивільно-правових від-
носин, а з іншого боку, об’єктом цивільно-правових 
відносин виступають майнові права, закріплені в 
цінному папері. Врегулювання потребують питання 
застави бездокументарних та товаророзпорядчих 
цінних паперів, які створюють бар’єри у ефектив-
ного функціонуванні механізму правових відносин 
застави цінних паперів. Застава прав на цінний 

папір, що випливають із нього, закріплені у ньому 
самому, неможлива окремо від речі (цінного паперу), 
яку передають у заставу.
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Статтю присвячено аналізу сутності категорії «капітальні інвестиції» з метою організації обліку на підприємстві. Виконано 
аналіз категорії «капітальні інвестиції» на законодавчому рівні, на рівні трактування науковцями різних економічних шкіл та на-
прямків. Запропоновано базове визначення категорії «капітальні інвестиції» з його використанням при організації обліку.
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ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Статья посвящена анализу сущности категории «капитальные инвестиции» с целью организации учета. Выполнен ана-
лиз категории «капитальные инвестиции» на законодательном уровне, на уровне трактовки учеными различных экономи-
ческих школ и направлений. Предложено базовое определение категории «капитальные инвестиции» с его использованием 
при организации учета.
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OF ENTERPRISE ACCOUNTING

The article talks about analysis of the essence of «capital investments» category for the purpose of enterprise accounting. It 
analyses the «capital investments» category at legislation level considering interpretations of scientists of different economic schools 
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Постановка проблеми. Нині є дуже актуальними 
питання, які пов’язані із провадженням інвестицій-
ної діяльності в Україні. Виключно важливе значення 
має інвестиційна діяльність, яка пов’язана зі здій-
сненням капітальних інвестицій, оскільки створює 
основи для стабільного функціонування та розвитку 
підприємства. Але існує низка проблем, пов’язаних 
з організацією обліку капітальних інвестицій, які 
залишаються недостатньо розробленими і вимагають 
свого вирішення. Суттєві порушення виявляються у 
питаннях організації обліку капітальних інвестицій 
та формуванні балансової вартості основних засобів. 
Додаткових досліджень потребують проблеми: уточ-
нення понятійного апарату щодо організації обліку 
капітальних інвестицій; виділення об’єктів бухгал-
терського обліку капітальних інвестицій. Нині недо-
статньо дослідженим є саме теоретичне обґрунту-
вання організації обліку капітальних інвестицій. 
Нестабільність українського законодавства і викли-
кає таку ситуацію в країні, а також створює про-
блеми в бухгалтерській практиці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням проблем організації обліку капі-
тальних інвестицій займалися багато вчених-
економістів, а саме: А.А. Баширов, М.Т. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, В.В. Величко, Л.В. Вербицька, 
В.М. Добровський, М.Ф. Дячков, С.М. Голов, 
С.І. Головацька, Н.Т. Гончарук, В.М. Гриньова, 
В.А. Калькутін, Г.Г. Кірейцев, Б.С. Кругляк, 
Я.Д. Крупка, Н.М. Ткаченко, Т.П. Остапчук, 
Б.Ф. Усач, О.А. Шпига та ін. Але і досі низка 
проблем, що пов’язані з організацією обліку капі-
тальних інвестицій, залишається недостатньо роз-
робленою і вимагає свого вирішення. Серед таких 
проблем – неоднозначне тлумачення категорії 
«капітальні інвестиції», що безпосередньо впли-
ває й на організацію їхнього обліку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає в аналізі сутності категорії «капітальні інвести-
ції» з метою організації обліку на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку 
в Україні у різних джерелах відсутнє чітке визна-
чення категорії та складу капітальних інвестицій. 
Це недоопрацювання призводить до низки питань, 
які пов’язані з визначенням суті капітальних інвес-
тицій та відображенням пов’язаних з ними витрат на 
рахунках бухгалтерського обліку.

Досліджуючи категорію «капітальні інвестиції», 
варто виконати аналіз його трактування на законо-
давчому рівні, а також науковцями різних економіч-
них шкіл та напрямів. Характеристика цієї категорії 
наведена у таблиці 1.

На законодавчому рівні категорія «капітальні 
інвестиції» трактується таким чином. Категорія 
«капітальні вкладення» визначена у Законі Укра-
їни «Про інвестиційну діяльність» [6], згідно з яким 
результатами капітальних вкладень є відтворення 
основних фондів і приріст матеріально-виробничих 
запасів.

За Податковим кодексом України (стаття 14), 
«капітальні інвестиції» – це господарські операції, 
які передбачають придбання будинків, споруд, інших 
об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів 
і нематеріальних активів, що підлягають амортиза-
ції відповідно до норм Податкового кодексу [7].

У Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів» наводиться визна-
чення категорії «капітальні інвестиції», а саме: 
інвестиції, що спрямовуються на будівництво, виго-
товлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, 
створення необоротних активів (включаючи нео-
боротні матеріальні активи, призначені для заміни 
діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а 
також авансові платежі для фінансування капіталь-
ного будівництва [8].

У Наказі № 494 Державного комітету статистики 
України [9] також наводиться визначення категорії 
«капітальні інвестиції» як інвестиції у придбання 
або виготовлення власними силами для власного 
використання матеріальних та нематеріальних акти-
вів, термін служби яких перевищує один рік.

Проаналізувавши нормативно-правове та мето-
дичне забезпечення, можна сформулювати узагаль-
нююче визначення категорії «капітальні інвестиції», 
а саме: це сукупність витрат підприємства, спря-
мованих на придбання, виготовлення, розширення, 
модернізацію чи реконструкцію основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів та нема-
теріальних необоротних активів, з метою отримання 
доходу чи економічної вигоди в майбутньому.

Таким чином, є відмінності у визначенні об’єктів 
інвестиційної діяльності. Разом з тим автори визна-
чень стверджують, що капітальні вкладення – це 
витрати, тому далі необхідно уточнити відмінність 
між категоріями «капітальні вкладення» і «витрати».

Категорія «витрати» визначена у НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [10] як 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов’язань, які призводять 
до зменшення власного капіталу. Капітальні вкла-
дення спершу справді здійснюються у формі витрат, 
проте вони відрізняються від них тим, що здій-
снюються з метою створення чи поліпшення акти-
вів, використання яких, як очікується, призведе до 
отримання економічних вигод у майбутньому. Тобто 

Таблиця 1
Характеристика категорії «капітальні інвестиції»

№ 
з/п Джерело (автор) Визначення

1 Ф.Ф. Бутинець, 
Н.В. Шатило [1]

Капітальні вкладення – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель 
або їх частин, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи та витрати на проектно-
пошукові геологорозвідувальні та бурові роботи, а також витрати на відведення земель-
них ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, підготовку кадрів для підприємств, 
що будуються, тощо.

2 Л.В. Вербицька [2] Капітальні інвестиції – сукупність витрат на відтворення і покращення якісного складу 
основних засобів з метою отримання прибутку.

3 В.М. Гриньова [3] Капітальні інвестиції – це витрати на утворення нових, реконструкцію, розширення і 
модернізацію діючих основних фондів народного господарства.

4 А.П. Дука [4] Капітальними інвестиціями є сукупність витрат на планомірне розширене відтворення 
основних фондів народного господарства і покращення їхньог якісного складу.

5 Н.М. Ткаченко [5] Капітальні вкладення – це інвестиції підприємства, установи.
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в результаті капітальних вкладень інвестор отримає 
актив, а витрати не призводять до отримання еконо-
мічних вигод у майбутньому і списуються на змен-
шення фінансового результату підприємства.

Зокрема, у Балансі підприємства подається інфор-
мація про незавершені капітальні інвестиції, які, за 
П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематері-
альні активи» [11], поділяються на незавершені капі-
тальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та 
в нематеріальні активи.

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні 
матеріальні активи – це капітальні інвестиції у 
будівництво, виготовлення, реконструкцію, модер-
нізацію, придбання об’єктів необоротних матеріаль-
них активів, уведення яких в експлуатацію на дату 
балансу не відбулося, а також авансові платежі для 
фінансування будівництва. Незавершені капітальні 
інвестиції в нематеріальні активи – це капітальні 
інвестиції на придбання, створення і модернізацію 
нематеріальних активів, використання яких за при-
значенням на дату балансу не відбулося. Тому варто 
відрізняти капітальні інвестиції від об’єктів необо-
ротних активів – результатів інвестицій за ступенем 
завершеності і датою введення в експлуатацію.

Об’єктами інвестиційної діяльності (інвестицій) 
варто вважати довгострокові матеріальні ресурси 
(основні засоби і довгострокові біологічні активи), а 
також нематеріальні активи, незавершені капітальні 
інвестиції, інновації, довгострокові і поточні фінан-
сові інвестиції, цільові грошові вклади, запаси, май-
нові права [1].

Класифікація об’єктів інвестиційної діяльності 
зображена на рисунку 1.

Результатами капітальних вкладень (інвестицій) 
за законодавством пропонується вважати об’єкти 
довготермінових і поточних матеріальних активів, 
а за НП(С)БО – об’єкти довготермінових матеріаль-
них і нематеріальних активів, якщо вважати сут-
ність категорій «капітальні вкладення» і «капітальні 
інвестиції» однозначною. Проте значення слова 
«капітальні» спонукає до визнання капітальними 
лише вкладення у довготермінові активи.

Таким чином, з метою узгодження законодав-
чої і бухгалтерської термінології доцільно катего-
рію «капітальні інвестиції (вкладення)» визначати 
у Законі України «Про інвестиційну діяльність» як 
витрати на створення і поліпшення довготермінових 
матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Отже, капітальні інвестиції як сукупність витрат, 
що формують вартість об’єкта основних засобів, – це 
грошове вираження вартості, за якою об’єкт купують 
(будують, споруджують), доставляють і/або доводять 
до готовності для експлуатації плюс 
передбачувані витрати на його лікві-
дацію після закінчення терміну екс-
плуатації.

Можна сказати, що саме за допо-
могою капітальних інвестицій під-
приємство може здійснювати інвес-
тиційно-інноваційну політику, 
спрямовану на модернізацію вироб-
ництва та покращення якості про-
дукції. Крім того, підприємство може 
здійснювати розширене відтворення 
своїх необоротних активів, залуча-
ючи до виробництва новітні техно-
логії та «ноу-хау», що у свою чергу 
призведе до зниження собівартості 
товарів та підвищення прибутковості 
(рентабельності) підприємства. Осо-

бливо в сучасних умовах господарювання висока вар-
тість енергоносіїв (левову частку яких займає при-
родний газ), застаріле обладнання – усе це змушує 
підприємства шукати шляхи зменшення витрат на 
виробництво, одним із них і є інноваційний шлях 
розвитку (модернізація виробництва, використання 
альтернативних джерел енергії, запровадження у 
виробництво «ноу-хау» тощо).

Організація обліку капітальних інвестицій роз-
глядається як організація обліку витрат на капі-
тальне будівництво, на придбання або створення 
основних засобів, інших необоротних матеріаль-
них і нематеріальних активів. Таке обмежене коло 
об’єктів бухгалтерського обліку капітальних інвес-
тицій пов’язане передусім з реформуванням бухгал-
терського обліку, в тому числі обліку капітальних 
інвестицій, яке спрямоване на зближення національ-
них стандартів із міжнародними стандартами обліку.

У вітчизняній теорії бухгалтерського обліку це 
поняття збереглося ще з радянських часів, тільки 
замість «капітальні вкладення» зараз використову-
ється термін «капітальні інвестиції», і проблема зно-
шеності та відтворення основних засобів не зникла, а 
набуває ще більших розмірів.

Незважаючи на абсолютне збільшення інвестицій 
в основний капітал за останні роки, частка власних, 
або головних, джерел фінансування в загальному 
обсязі джерел зменшується. Це свідчить про недоско-
налість процесу відтворення основних засобів, у тому 
числі облікової політики сфери капітального інвесту-
вання як найважливішого інформаційного забезпе-
чення цього виду діяльності [4].

Розглядаючи організацію обліку капітальних 
інвестицій, необхідно звернути увагу на їх струк-
туру. Професор В.М. Гриньова виділяє такі струк-
тури капітальних інвестицій: технологічна, відтво-
рювальна, галузева і територіальна.

Технологічна структура передбачає визначення 
частки капітальних інвестицій у їх загальному обсязі 
щодо будівельно-монтажних робіт, придбання облад-
нання, машин та їх монтаж, проектно-розвідувальні 
витрати, тощо. Відтворювальна передбачає розпо-
діл інвестицій за формами відтворювання основних 
виробничих фондів (нове будівництво, розширення, 
модернізація, реконструкція, технічне переозбро-
єння та технічне переоснащення). При цьому прак-
тика показує, що дві останні форми є значно вигідні-
шими, чим нове будівництво.

Під галузевою структурою розуміється розподіл 
капітальних інвестицій за галузями промисловості 
та економіки, під територіальною – за певними адмі-
ністративно-територіальними одиницями [3].

 

Об’єкти інвестиційної 
діяльності  
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Рис. 1. Об’єкти інвестиційної діяльності згідно з Законом  
«Про інвестиційну діяльність» [12]
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Які б підходи до визначення структури капіталь-
них витрат не розглядалися, беззаперечним є той 
факт, що останні мають велике значення для розви-
тку економіки підприємств та досягнення ними мак-
симального прибутку.

Роль капітальних інвестицій пояснюється в першу 
чергу тим, що вони забезпечують виконання одного 
з основних завдань інвестиційної політики, а саме: 
забезпечення зростання операційного прибутку. Його 
реалізація відбувається поєднанням двох напрямів.

З одного боку, збільшення операційного прибутку 
зумовлюється зростанням операційних доходів, що 
забезпечується інвестуванням у розвиток та розши-
рення існуючих підприємств, нові виробництва, а це 
у свою чергу стимулює зростання обсягів реалізації 
продукції.

З іншого боку, операційний прибуток збільшу-
ється при зменшенні операційних витрат, що забез-
печується заміною фізично зношеного обладнання та 
поновленням морально застарілого. Виходячи з того, 
що фізичне зношення обладнання корелює з розмі-
ром амортизаційних відрахувань, при його понов-
ленні обсяг капітальних інвестицій стає вищим за 
накопичену амортизацію, а це сприяє забезпеченню 
розширеного відтворення, що підвищує рівень розви-
тку економіки країни та є бажаним для будь-якого 
підприємства незалежно від галузі діяльності та 
організаційно-правової форми.

Висновки. Отже, нами встановлено, що категорія 
«капітальні інвестиції» є складною, багатогранною 
і потребує детального вивчення на загальнонауко-
вому та прикладному рівнях, оскільки безпосередньо 
впливає на організацію обліку цього об’єкта. Капі-
тальні інвестиції є важливим інструментом для здій-
снення підприємствами інвестиційної політики на 
інноваційних засадах з метою вдосконалення своїх 
виробничих потужностей, зменшення собівартості 
продукції, збільшення рентабельності діяльності та 
зменшення ціни товару на ринку, а отже і підви-
щення конкурентоспроможності.

При організації обліку капітальних інвестицій 
підприємство стикнеться із, насамперед, недоско-
налістю нормативно-правового забезпечення обліку 
капітальних інвестицій, обмеженим колом об’єктів 
бухгалтерського обліку капітальних інвестицій, 

недосконалістю процесу відтворення основних 
засобів, в тому числі облікової політики сфери 
капітального інвестування. Необхідно виправити 
та вдосконалити помилки обліку капітальних 
інвестицій для досягнення позитивного ефекту в 
економіці країни та діяльності кожного окремого 
підприємства.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні : 

навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 
«Облік і аудит». – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 928 с.

2. Вербицька Л.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-
метод. посібник / Л.В. Вербицька. – К. : Логос, 2003. – 420 с.

3. Інвестування : навчальний посібник / За заг. ред. докт. екон. 
наук, професора В.М. Гриньової. – Х. : ВД «Інжек», 2003. – 320 с.

4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвесту-
вання : навч. посіб. / А.П. Дука. – К. : Каравела, 2007. – 424 с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] /  
Н.М. Ткаченко. – К. : АСК, 2005. – 1040 с.

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний 
ресурс] : [від 18.09.1991 р. № 1560-XII (прийнятий Верхо-
вною Радою України) (ред. від 11.08.2013)]. – Режим доступу :  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15602.

7. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : затверджено 
Наказом Президента України від 02.12.10 р. № 2755-VI. – Режим 
доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

8. Постанова КМУ «Про затвердження Національного стан-
дарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» [Електро-
нний ресурс] : [від 29 листопада 2006 р. № 1655 (ред. від 
29.11.2006)]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1655-2006-%D0%BF.

9. Наказ державного комітету статистики України «Про затвер-
дження Методики розрахунку індексу капітальних інвести-
цій» [Електронний ресурс] : [від 25.12.2009 № 494]. – Режим 
доступу : http://consultant.parus.ua.

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Электронный 
ресурс] : [от 07.02.2013 № 73 (утверждено Министерством 
финансов Украины) (ред.27.06.13)]. – Режим доступа :  
http://www.buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx.

11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (зі змінами 
та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://dtkt.com.ua/show.

12. Деньга С.М. Визначення термінів «капітальні вкладення» та 
«капітальні інвестиції» // Фінансова стратегія економічного роз-
витку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ялта, 1–6 жовт. 
2013 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 273 с. – С. 180-183.



165ауковий вісник Херсонського державного університетуН

УДК 311:338.222

Марець О.Р.
кандидат економічних наук, доцент,

Львівський національний університет імені Івана Франка
Вільчинська О.М.

кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ  
ПОКАЗНИКІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Охарактеризовано графічний метод у статистиці. Представлено графік-нахил для оцінки тенденцій зміни показників міських 
та сільських домогосподарств України на основі даних вибіркових обстежень домогосподарств.

Ключові слова: графічний метод, статистичний графік, статистична діаграма, правила побудови графіків, графік-нахил, до-
могосподарство.

Марець О.Р., Вильчинская О.М. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОМО- 
ХОЗЯЙСТВ УКРАИНЫ

Охарактеризован графический метод в статистике. Представлен график-наклон для оценки тенденций изменения показате-
лей городских и сельских домохозяйств Украины на основе данных выборочных обследований домохозяйств.

Ключевые слова: графический метод, статистический график, статистическая диаграмма, правила построения графиков, 
график-наклон, домохозяйство.

Marets O.R., Vilchynska O.M. GRAPHICAL PRESENTATION OF TRENDS IN MAIN INDICATORS OF UKRAINIAN HOUSE-
HOLDS

Theoretical and applied issues related to methodology and construction of statistical charts are considered in the article. Slopegraphs 
and data of sample survey of households are used as example of how graphs can be helpful in data analysis.

Keywords: data visualization, statistical graphs, statistical chart, rules charting, slopegraph, household.

Постановка проблеми. Графічний метод наочного 
представлення і зображення інформації займає дуже 
важливе місце у систематизації та аналізі даних. 
Зумовлено це тим, що нині кількість даних збіль-
шується у геометричній прогресії і у користувачів не 
завжди є час та можливості обробляти та аналізувати 
величезні масиви інформації.

Результатом правильної побудови статистич-
ного графіка є створення так званого образу, що 
допомагає безпосередньому осмисленню зображе-
них статистичних даних, полегшує їх сприйняття. 
Звідси дуже важливим є наявність чітких та одно-
значних правил щодо використання цього методу 
пізнання та представлення дійсності у наукових 
дослідженнях. У багатьох випадках непродумане 
або ж навмисне неправильне подання інформації 
може призвести до її спотворення та появи хибних 
висновків у користувача. Йдеться про непропорцій-
ність об’єктів дослідження, відкидання частини 
даних, нерівні часові проміжки, неправильний тип 
графіка тощо.

Складність сучасних явищ і процесів потре-
бує побудови та аналізу як традиційних точкових, 
стовпчикових та секторних діаграм, так і викорис-
тання складніших та сучасніших графічних методів. 
Назвемо для прикладу діаграму Вороного у вивченні 
складних структур та графік-нахил (slopegraph) у 
дослідженні динаміки та порівняннях соціально-
економічних явищ. Останній ми використаємо для 
оцінки соціально-економічних характеристик місь-
ких та сільських домогосподарств у цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням правильного використання графічного методу у 
вітчизняній науковій літературі наразі присвячено 
відносно небагато робіт. Серед публікацій доцільно 
виокремити роботи О.Г. Кальмана, І.О. Христич, 
А.Т. Опрі, В.В. Тарасової [1-5], де викладено основні 
поняття графічного методу та базові принципи його 
використання. Побіжний огляд наукових економіч-
них статей різної тематики вказує на гостру потребу 
досліджень, які б акцентували увагу на практичних 
моментах використання різних видів статистичних 
діаграм, зокрема йдеться про аналіз помилок, яких 
часто припускаються при побудові статистичних діа-
грам.

Завдання статті полягає у систематизації вимог 
та правил представлення статистичної інформації за 
допомогою статистичних графіків та їх використання 
для візуалізації даних про соціально-економічні 
характеристики міських та сільських домогоспо-
дарств у 2001 та 2015 рр. Для цього ми використали 
дані вибіркових обстежень домогосподарств [7; 8].

Виклад основного матеріалу дослідження. Мова 
візуальних образів має свої правила та норми. Їх 
необхідно дотримуватися для забезпечення макси-
мально об’єктивного подання інформації у вигляді 
статистичних графіків.

Правилами назвемо такі твердження:
1. Обов’язковими елементами графіка є назва, 

одиниці виміру, назви осей, умовні позначення та 
джерело даних. Особливу увагу тут хочемо звер-
нути на дотримання правописних та стилістичних 
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норм української мови. Не менш важливе значення 
має джерело даних – це те, що визначає якість ста-
тистичних даних та, відповідно, прямо впливає на 
якість статистичного графіка. Воно, перш за все, має 
бути надійним, а по друге – його обов’язково варто 
зазначати;

2. Тип графіка обраний відповідно до виду 
даних або мети дослідника. Визначальним питан-
ням при побудові статистичного графіка є відпо-
відь на питання що ж саме він хоче показати. Саме 
це вказує на тип графіка. Не варто, наприклад, для 
зображення структури в динаміці обирати багато-
стовпчикову діаграму. Структура за визначенням – 
це внутрішня будова явища і для її зображення 
варто використати цілісний графічний елемент, 
поділений на секції. Тож замість багатостовпчи-
кової діаграми доцільніше використати секторну, 
кільцеву, стовпчикову кумулятивну або стовпчи-
кову кумулятивну накопичену діаграми. Грубою 
помилкою буде показати динаміку секторною діа-
грамою, адже її функціями є представлення струк-
тури та пропорцій.

3. Представлення інформації повинне бути мак-
симально лаконічним – ніщо не повинно відволікати 
від основної ідеї. Захаращують основний простір: 
надмірний текст, зайві лінії, зайва кількість знаків 
після коми.

4. Пропорції між елементами графіка повинні від-
повідати пропорціям між вихідними даними. Звідси 
випливає основне правило при побудові стовпчикової 
діаграми – вісь ординат тут слід починати з нуля, 
оскільки відповідно до суті цієї діаграми висота 
стовпця відповідає обсягу явища. Також при зобра-
женні динаміки поділки на осі з часовими інтерва-
лами мають бути рівновіддалені.

Крім того, є ще низка рекомендаційних тверджень 
щодо використання тексту у полі графіка, кольо-
рів, розташування елементів сукупності тощо [2]. 
Їх використання спрямоване на досягнення основної 
мети візуального представлення інформації – у най-
простішій та найбільш об’єктивній формі подати гра-
фічне зображення досліджуваного явища. Наведемо 
деякі з них:

- текст розташований горизонтально – для 
зручності читання варто уникати діагонального на 
навскісного тексту;

- порядок даних є найзручнішим для користу-
вача (назви категорій подані за алфавітом, обсяги 
категорій відсортовано за зростанням чи спаданням);

- за допомогою кольору можна підкреслити клю-
чові факти, звернути увагу користувача на певні тен-
денції та закономірності;

- чорно-білий варіант зображення повинен бути 
такий же інформативний, як і кольоровий. Тут для 
розрізнення категорій найкраще використовувати 
заливку візерунком (і при цьому чергувати темні та 
світлі чи строкаті візерунки для полегшення сприй-
няття).

До традиційних видів графіків відносять стовпчи-
кову, лінійну, секторну діаграми та їх варіації. Пере-
вагою їх використання є простота та зрозумілість. Та 
реалії життя змушують дослідників винаходити нові 
графічні засоби. Одна із причин – потреба показу-
вати на одному зображенні набори даних із великою 
кількістю категорій. Йдеться про діаграму Вороного, 
діаграму-арку (arc diagram), матрицю точок (dot 
matrix chart), паралельні набори (parallel sets), гра-
фік-нахил (slopegraph) тощо. Ми вирішили викорис-
тати останній із перелічених для прикладу аналізу 
явища графічним методом.

Графік-нахил увів Едвард Тафті у 1983 р. Він 
використовується для порівняння обсягів явищ у 
часі або просторі та представлення ієрархії елементів 
даних [6]. За його допомогою легко оцінювати швид-
кість зміни явища та основні тенденції його зміни.

Одним із наших завдань було власне вивчення 
тенденцій основних показників міських та сільських 
домогосподарств та їх візуалізація. Це: типи, зайня-
тість, житлові умови, використання землі, освітній 
рівень.

Домогосподарство виступає принципово важли-
вою частиною економіки у більшості економічно роз-
винених країн. Це один із основних суб’єктів еконо-
міки, який представляє інтереси населення – перш 
за все постачальника економічних ресурсів та осно-
вного споживача. Аналіз функціонування домогоспо-
дарств, визначення їх ролі та місця в системі еко-
номічних відносин дає можливість зрозуміти багато 
складних процесів, що відбуваються в економічному 
житті країни.

Вибіркове обстеження умов життя домогоспо-
дарств є ключовим джерелом інформації для комп-
лексного дослідження рівня матеріального добро-
буту різних соціальних груп населення України. 
Його дані дають можливість об’єктивно дослідити 
вплив основних соціально-економічних проце-
сів на життєвий рівень домогосподарств. Це обсте-
ження щоквартально на постійній основі проводить 
з 1999 р. Державна служба статистики України на 
основі загальноприйнятих міжнародних стандар-
тів. Щоквартально обстежують близько 10,5 тис. 
домогосподарств, які репрезентують близько 17 млн 
домогосподарств України [7].

Кількість домогосподарств на початок 2015 р. 
склала 15 тис. (проти 17,6 тис. у 2001 р.), з них 67% 
(69% у 2001 р.) – міські (рис. 1).

Рис. 1. Кількість українських домогосподарств  
та середній розмір домогосподарств  

у 2001 та 2015 рр. 
Побудовано за: [7; 8]

Середній розмір як міських, так і сільських домо-
господарств зменшується і загалом він становить 
2,59 особи (проти 2,73 у 2001 р.).

Загалом досить дивно використовувати дробові 
числа для характеристики розміру домогосподар-
ства. Проте термін «середній» означає певний умов-
ний рівень. У даному випадку зменшення цього 
показника з 2,73 до 2,59 означає, що кількість домо-
господарств з чотирьох і більше осіб зменшилася, а з 
однієї, двох та трьох – збільшилася.

Практично одну п’яту домогосподарств формує 
одна особа (19,4% у містах та 23% у селах). Най-
більш поширеними є домогосподарства із двох осіб 
(33,6% у містах, 31,4% у селах). Менше половини 
(47% у містах та 45,6% у селах) домогосподарств 
складаються з 3-х і більше осіб.

Частка домогосподарств без дітей становила 
61,8% (60,3% у містах та 65,1% у селах) (рис. 2).
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Рис. 2. Кількість українських домогосподарств 
залежно від наявності дітей та середній розмір 

домогосподарств у 2001 та 2015 рр. 
Побудовано за: [7; 8]

Добробут домогосподарств залежить від наявності 
та кількості працюючих осіб у їх складі (рис. 3). 
Питома вага домогосподарств, які мають у своєму 
складі працюючих осіб, становить 64,2%. В біль-
шості таких домогосподарств працює одна особа 
(49,8%). Коефіцієнт економічного навантаження на 
працюючого (відношення загальної кількості членів 
домогосподарств до кількості працюючих осіб у його 
складі) у 2015 р. становить 2,51 (2,29 – у містах, 
3,11 –  у селах).

Рис. 3. Кількість українських домогосподарств  
та середня кількість працюючих домогосподарств  

у 2001 та 2015 рр. 
Побудовано за: [7; 8]

Одними із основних характеристик умов життя 
домогосподарств є забезпеченість житлом і рівень 
його благоустрою (рис. 4). Як свідчать матеріали 
обстеження, українці здебільшого мешкають в окре-

мих квартирах (46,7%). У будівлях державної влас-
ності мешкає 0,9% домогосподарств та 4% наймає 
житло у фізичних осіб. Частка домогосподарств, яка 
проживає у приватному житлі, збільшилася порів-
няно з 2009 р. на 11,4 в.п. і становить 94,9%.

В Україні (35,4%), найбільша частка домогос-
подарств мешкає у трикімнатному житлі (32,2% 
міських та 42,1% сільських). Частина домогоспо-
дарств, які мешкають в однокімнатному житлі, ста-
новить 13,3%. У великих помешканнях (з чотирма 
та більше кімнатами) мешкає 17% (12,6% міських 
та 25,9% сільських).

Житло з однією кімнатою займають найчастіше 
домогосподарства, які складаються з однієї особи 
(40,1%). Серед домогосподарств, які займають дві 
кімнати, найбільша частка складається з двох осіб 
(35,3%).

За підсумками опитування задоволені своїми 
житловими умовами 53,7% домогосподарств, не 
дуже задоволені – 30,7%, дуже незадоволені – 3,0%.

Рис. 4. Деякі характеристики житлових умов 
українських домогосподарств у 2002 та 2015 рр. 

Побудовано за: [7; 8]

Рис. 5. Деякі характеристики особистих  
підсобних господарств українських домогосподарств 

у 2001 та 2015 рр. 
Побудовано за: [7; 8]
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Певною мірою рівень та якість життя домогоспо-
дарств характеризують наявність та ступінь викорис-
тання ними особистих підсобних господарства (рис. 5).

Рівень життя та соціально-економічні умови 
домогосподарства залежать не тільки від наявності у 
його складі дітей, працюючих осіб, осіб непрацездат-
ного віку, але і від їхнього освітнього рівня (рис. 6). 

Рис. 6. Деякі характеристики освітнього рівня 
членів українських домогосподарств  

у 2001 та 2015 рр. 
Побудовано за: [7; 8]

Частка населення у віці 6 років і старші з повною 
вищою освітою становить 23%. Базову та неповну 
вищу освіту мають 19,5%, повну загальну середню – 
18%, базову загальну середню – 9,1%, початкову 
загальну середню – 6,5%, не мають початкової 
загальної та неписьменні – 5,2% населення України.

Попри очевидні переваги графіка-нахилу, звер-
немо увагу на таку його особливість. Використання 
лише двох точок для графічного зображення тен-
денції може призвести до хибних висновків, якщо: 
1) між цими точками присутні коливання даних, 

тобто тренд зміни явища не такий гладкий, як пока-
зує графік; 2) ці точки можуть бути нетиповими, 
тобто тренд можна спотворити категорично; 3) якщо 
вісь Y не почати з нуля, нахил може драматизувати 
тенденцію. Ми використали ці особливості при побу-
дові наших графіків.

Висновки. Численні дослідження підтверджують, 
що близько 80% знань про навколишній світ людина 
отримує за допомогою органів зору. Зорові образи є 
найбільш наочними, вони прискорюють сприйняття 
величезних масивів даних та дозволяють побачити 
тенденції та закономірності, які недостатньо точно 
виражені у текстовому або табличному поданні 
інформації.
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