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РЕЙДЕРСТВО ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПАСТКА:  
МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ 

У статті розглядається рейдерство як інституційна пастка та механізм його виникнення і закріплення в економічній системі. 
Основу механізму формування рейдерства становлять ефект координації, ефект удосконалення, ефект поєднання, культурна 
інерція і лобіювання. Кожен з ефектів виявляється у зниженні транзакційних витрат у рейдерстві, що й спонукає до поширення 
цієї інституційної пастки.

Ключові слова: інституційні зміни, інституційна пастка, рейдерство, корупція, транзакційні витрати.

Вашкив А.П. РЕЙДЕРСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА: МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В статье рассматривается рейдерство как институциональная ловушка и механизмы его возникновения и закрепления в 

экономической системе. Основу механизма формирования рейдерства составляют эффект координации, эффект усовершен-
ствования, эффект сопряжения, культурная инерция и лоббирование. Каждый эффект проявляется в снижении трансакционных 
издержек рейдерства, что способствует распространению этой институциональной ловушки.

Ключевые слова: институциональные изменения, институциональная ловушка, рейдерство, коррупция, трансакционные 
издержки.

Vashkiv O.P. RAIDING AS AN INSTITUTINAL TRAP: THE MECHANISMS OF EMERGENCE AND CONSOLIDATION
This article discus the problem of raiding as an institutional trap, the mechanisms of its emergence and consolidation in the economic 

system. The basis of the formation mechanism of raiding up coordination effect, improving effect, coupling effect, the cultural inertia and 
lobbying. Every effect appears in reducing the transaction costs of raiding, which leads to the spread of institutional traps.

Keywords: institutional changes, institutional trap, raiding, corruption, transaction cocts.

Постановка проблеми. Розвиток української еко-
номіки від початку 90-х років ХХ ст. супроводжується 
процесами, що часто не співвідносяться з прогнозо-
ваними результатами. Інституційні зміни часто при-
зводили до появи і поширення неочікуваних еконо-
мічних явищ. Серед них варто виділити таке явище, 
як інституційна пастка, тобто поява «неефективних, 
проте стійких інститутів економічних взаємовідно-
син» [1, с. 11]. Традиційно до інституційних пасток 
відносять ухилення від податків, тіньову економіку, 
корупцію, неплатежі, бартер, рейдерство та ін. Серед 
перелічених інституційних пасток саме рейдерство в 
сьогоднішніх умовах становить одну з найбільших 
загроз для повноцінного розвитку національної еко-
номіки. Проте низка проблемних питань, пов’язаних 
із механізмом формування рейдерства як інституцій-
ної пастки, залишаються нині поза увагою науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання щодо рейдерства, його виникнення та 
поширення перебувають у полі зору як вітчизняних, 
так і зарубіжних науковців, серед яких: О. Бурбело,  
С. Васильчак, О. Вашків, О. Вічар, І. Мазур, С. Рама-
занова, Д. Фальшовник, О. Юрченко та ін. У контексті 
нашого дослідження, але стосовно дещо інших аспек-
тів рейдерства, а саме його особливостей, типів та при-
чин виникнення, потрібно виділити праці Ю. Біляка, 
Д. Зеркалова, Г. Зіммерера, М. Копитко, О. Молдо-
вана, С. Молодецького, А. Поди, Л. Яструбецької. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Слід зазначити, що перелічені вище дослі-
дження в царині рейдерства не торкаються питань 
механізму його виникнення і закріплення в еконо-

мічній системі. Саме ці дискусійні питання станов-
лять предмет дослідження у пропонованій статті.

Мета статті полягає у розкритті механізму виник-
нення рейдерства і його поширення в національній 
економіці, в основі якого – низка ефектів, кожен з 
яких у свій спосіб сприяє зниженню транзакційних 
витрат рейдерів, пов’язаних з їхньою діяльністю. 
Розуміння цього механізму необхідне в процесі ство-
рення дієвої інституційної системи не лише щодо про-
тидії рейдерству, але і його запобігання і викорінення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання української економіки протягом останніх двох  
з половиною десятиліть супроводжувалось і супрово-
джується процесами, що часто не співвідносяться з про-
гнозованими результатами. Впроваджувані суспільно-
політичні та економічні реформи нерідко призводять до 
неочікуваних інституційних змін та гальмування про-
цесів розвитку через появу і поширення такого явища, 
як інституційна пастка. Традиційно до інституційних 
пасток відносять ухилення від податків, тіньову еконо-
міку, корупцію, неплатежі, бартер, рейдерство. Кожна  
з них вимагає свого окремого дослідження, а отже, ство-
рення дієвих механізмів для їх обмеження, а то й подо-
лання. Проте сьогодні на тлі вітчизняних економічних 
реформ із новою силою і в нових формах проступають 
темні плями інституційних пасток. Цілком очевидним 
у цьому є й те, що нових обертів і поширення почи-
нає набувати рейдерство. «…Груба сила завше була час-
тиною економіки – більшою, ніж нам хотілося б» [2, 
с. 56], – слушно зауважує Е. Тоффлер, говорячи про 
це явище, яке притаманне кожній економіці світу без 
огляду на його реальні масштаби та інтенсивність.
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Загалом під поняттям рейдерства розуміють як 
звичайне і цілком законне поглинання підприємств 
проти волі їх власників чи керівників, так і силове 
їх захоплення з метою зміни власника. Іншими сло-
вами, рейдерство – це вилучення майна здебільшого 
на законних підставах чи їх імітації, в основі виник-
нення яких лежать законодавчі прогалини або сис-
темні недоліки функціонування державних інсти-
тутів (судової та правоохоронної систем, системи 
реєстрації юридичних осіб тощо). 

На сьогодні в Україні рейдерські дії набули сис-
темного характеру, а останні роки характеризуються 
й посиленням інтенсивності. «Рейдерські атаки зде-
більшого спрямовані на найприбутковіші підприєм-
ства, що суттєво впливає на функціонування окремих 
галузей та народного господарства загалом, усклад-
нюють процес захисту прав власності, сприяють зни-
женню продуктивності праці та є однією з першо-
причин поширення негативного іміджу України на 
міжнародній арені, крім того, створюють перешкоди 
для розвитку малого та середнього бізнесу, гальму-
ють розвиток конкурентного середовища і сприяють 
монополізації економіки» [3, с. 79]. За оцінками 
експертів інвестиційних компаній, щорічний обсяг 
поглинань і злиття становить близько 3 млрд. дол.  
Із них приблизно 70% мають яскраво виражений 
рейдерський характер. Симптоматичним є те, що 
до схем протиправного привласнення підприємств 
широко залучаються державні та правоохоронні 
органи, державна виконавча служба, суди [4, с. 80]. 
Кількість захоплень щорічно сягає до 3 тис. випад-
ків [3, с. 79]. «За підрахунками представників Укра-
їнського союзу промисловців і підприємців, наразі 
в країні функціонує 35–50 спеціалізованих рейдер-
ський груп, при цьому щороку втрати для економіки 
України внаслідок функціонування рейдерства сяга-
ють 19,5–64,2 млрд. грн.» [5, с. 240], а рентабель-
ність діяльності рейдерських груп сягає кількасот 
відсотків, результативність – майже 90% [6, с. 263]. 
Серед таких груп багато й іноземних (російських, 
казахських та ін.). Найчастіше жертвами рейдерів 
стають промислові об’єкти (близько 50% усіх випад-
ків), а також об’єкти нерухомості – 30% [7, с. 4].

Виникнення і поширення рейдерства є головною 
небезпекою у процесі здійснення інституційних змін. 
Основу механізму його формування в економічній 
системі, як і кожної інституційної пастки, станов-
лять ефект координації, ефект удосконалення, ефект 
поєднання, культурна інерція і лобіювання [1, с. 9].

Ефект координації у позитивному плані виявляється 
у зниженні транзакційних витрат економічної системи 
внаслідок чіткої взаємодії між інститутами, поклика-
ними запобігати і не допускати рейдерських захоплень 
та поглинань. У більшості європейських країн рейдер-
ство на законодавчому рівні визнається кримінальним 
злочином, відтак, усі причетні до спроби захоплення 
чужої власності ризикують опинитися за ґратами термі-
ном до 10 років. «При цьому, оскільки право приватної 
власності в європейських країнах є майже священним, 
правоохоронці країн ЄС, намагаючись продемонстру-
вати результативність своєї роботи, приділяють осо-
бливу увагу порушенням у цій сфері» [8]. Послідовне 
дотримання норм антирейдерського законодавства сут-
тєво знижує ймовірність появи та інтенсивність рейдер-
ської активності в європейських країнах.

В Україні ж ефект координації виявляє цілком 
протилежні тенденції. Так, за дослідженнями Світо-
вого економічного форуму, у 2015–2016 рр. Україна 
посіла 132-ге місце серед 140 обстежених країн за 
рівнем захисту прав власності [9, с. 355]. Не дивно, 

адже поняття рейдерства у вітчизняному законо-
давстві, як і встановлення відповідальності за здій-
снення незаконного привласнення об’єктів власності, 
практично не прописані. Відповідно, негативна дія 
ефекту координації виявляється у зростанні суспіль-
них транзакційних витрат (утрати від рейдерства) 
та у зниженні транзакційних витрат рейдерських 
угрупувань. Останнє забезпечується узгодженістю 
дій усіх ланок рейдерської групи, підтримки і вдо-
сконалення методів і прийомів злиття і поглинання 
атакованих компаній. Наслідком цього є систем-
ний характер рейдерства в Україні. Так, С. Василь-
чак стверджує, і з цим важко не погодитись, що  
«…разом з основними учасниками в процесі рейдер-
ства все частіше беруть участь приватні охоронні 
підприємства, злочинні співтовариства і спеціально 
сформовані для захоплення агресивні групи, профе-
сійні консультанти цього сегменту бізнес-активності, 
компанії, що спеціалізуються тільки на організації 
та здійсненні рейдерських захоплень, засоби масової 
інформації» [11, с. 39].

Ефект удосконалення (як і попередній) може 
виявлятися і в позитивному плані, і в негативному. 
Зокрема, позитивний вплив ефекту вдосконалення 
проявляється у зниженні транзакційних витрат еко-
номічної системи внаслідок постійного вдоскона-
лення інститутів, механізмів, методів та прийомів 
щодо недопущення і запобігання рейдерській актив-
ності. Негативний вплив ефекту удосконалення відо-
бражається у зниженні транзакційних витрат рей-
дерських угрупувань за рахунок удосконалення  
і розширення технологій, форм організації та мето-
дів реалізації рейдерських атак.

Як наслідок ефекту вдосконалення, рейдери діють 
останнім часом усе витонченіше. «Якщо раніше за 
рейдерськими діями простежувалася якась одна 
компанія, то зараз усе набагато складніше. Сьогодні 
юридичне забезпечення рейдерських атак забезпе-
чують одні компанії, силові дії – інша структура, 
судову підтримку забезпечує третя структура» [12].

Усе це є проявом ефекту вдосконалення. Згодом 
він доповнюється ефектом поєднання через появу 
специфічних форм організації, спотворення докумен-
тації, взаємоузгодження з тіньовим сектором еконо-
міки, корупцією тощо.

Ефект поєднання відстежується у взаємодії нової 
норми з багатьма або й системою інших норм і пра-
вил. Із часом спроба відмовитись від дотримання 
такої норми зазвичай призводить до певної послідов-
ності інших інституційних змін формального і нефор-
мального характеру, оскільки вона виявляється вбу-
дованою в систему інших норм і правил. Такі зміни 
пов’язані з додатковими витратами (витрати інсти-
туційної трансформації), а отже, можуть бути неви-
гідними (економічно неефективними).

Стосовно рейдерства ефект поєднання виявля-
ється в кількох взаємопов’язаних аспектах: рей-
дерська активність сьогодні залишається безкарною 
з боку держави. В останні роки в Україні жодна 
компанія чи організація, яка винна у незаконному 
захопленні власності, не була притягнута хоча б до 
адміністративної відповідальності. Це при тому, що 
більшість рейдерських захоплень підприємств мають 
повний склад кримінального злочину [6, с. 264]. 

Іншою причиною виникнення й поширення рей-
дерства є корупція. Так, «Антирейдерський союз під-
приємців України» зауважує, що окремі представ-
ники державних органів не лише не перешкоджають 
рейдерам, а й фактично виконують їх замовлення [13, 
с. 144]. Ефект поєднання тут є цілком очевидним.  
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В Україні і надалі бізнес не є відокремленим від полі-
тики, а недосконалість судової влади та корумпова-
ність органів виконавчої влади є головними умовами 
підкріплення рейдерських дій (наприклад, постанови 
та рішення судів, які реалізуються за допомогою орга-
нів виконавчої влади та забезпечуються підтримкою 
правоохоронних органів) [14, с. 82]. 

Періодична повторюваність і тривалий характер 
дотримання норми перетворює її у стереотип пове-
дінки. Відтак, у поведінці економічного агента про-
стежується певна інерційність дій, що викликає ще 
один ефект – ефект культурної інерції.

Культурна інерція розглядається як небажання 
економічних агентів змінювати стереотипи поведінки. 
У контексті розглядуваного питання це виявляється, 
по-перше, у правовому нігілізмі, що сформувався  
в суспільстві; по-друге, у недостатньому висвітленні  
у ЗМІ проблем, пов’язаних із рейдерством; по-третє,  
у відсутності активної позиції громадянського сус-
пільства щодо його протидії рейдерству [14, с. 82].

Культурна інерція, як і попередньо розглянуті 
ефекти, сприяє закріпленню норми в суспільних від-
носинах. У процесі закріплення норми транзакційні 
витрати і витрати інституційної трансформації змі-
нюються у протилежних напрямах. За зміни норми 
витрати інституційної трансформації розподіляються 
між економічними агентами нерівномірно. Наслідком 
цього, а також культурної інерції і невизначеності 
величини витрат інституційної трансформації може 
бути виникнення групи протидії, що чинить пере-
шкоди впроваджуваним нормам [1, c. 10]. Така інсти-
туційна інерційність є своєрідною захисною реак-
цією системи на впроваджувані інституційні зміни. 
Культурна інерція у такій системі призводитиме  
до того, що як позитивні, так і негативні зміни 
можуть супроводжуватися кумулятивним ефек-
том унаслідок закріплення порівняно неефективних 
інститутів. Останні визначатимуть характер взаємо-
відносин економічних агентів, не даючи змоги ство-
рювати в таких взаємодіях сигнали щодо доцільності 
зміни існуючої ситуації. Рейдерські угрупування, 
яким вигідно дотримуватись неефективних норм 
і правил, утворюють групу лобіювання цих норм і 
правил. Так, В. Мамутов звертає увагу на шокуючі 
факти нормативно-правового лобіювання інтересів 
рейдерів. На його переконливу думку, у вищих еше-
лонах законодавчої влади створюється законодавство, 
сформоване для полегшення рейдерських схем при-
власнення чужого майна. Науковець безпосередньо 
підкреслює факт «переходу рейдерства зі стадії захо-
плення окремих об’єктів у стадію захоплення всього 
правового поля у сфері економіки» [11, с. 39].

Результатом дії ефектів координації, вдоскона-
лення, поєднання, культурної інерції і лобіювання 
є те, що рейдерство як інституційна пастка набуло  
в Україні системного характеру і є серйозною пере-
шкодою на шляху повноцінного розвитку її еконо-
міки. «Подолання сил інституційної пастки на рівні 
підприємства, фірми чи будь-якого іншого еконо-
мічного агента є процесом доволі складним і нео-
днозначним. Він повинен безпосередньо вписуватись  
у відповідні інституційні зміни, що реалізуються на 
макроекономічному рівні, і бути доволі мотивованим» 
[15, с. 122]. І хоча в Україні для боротьби з незакон-
ним рейдерством діють Міжвідомча комісія з питань 
протидії протиправному поглинанню та захопленню 
підприємств при КМУ, Антирейдерський союз під-

приємств України (ще з 2007 р.), питання ефективної 
протидії рейдерству і ліквідації його як економічної 
пастки перебувають лише на етапі становлення.

Висновки. Аналіз дискусійних питань щодо інсти-
туціоналізації рейдерства в Україні, зокрема його 
виникнення, розвитку та поширення, даі змогу дійти 
висновку, що це явище, як і інші інституційні пастки, 
базується на конкретному механізмі. Основу цього 
механізму формують ефект координації, ефект удо-
сконалення, ефект поєднання, культурна інерція та 
лобіювання, кожен з яких в особливий спосіб сприяє 
зниженню транзакційних витрат у рейдерстві. Розу-
міння цього механізму необхідне в процесі створення 
дієвої інституційної системи, зорієнтованої не лише 
на протидію рейдерству, але й на його запобігання і 
викорінення. Отже, перспектива подальших наукових 
досліджень лежить у площині таких інституційних 
змін, які б дали змогу знищити механізм формування 
інституційних пасток і рейдерства зокрема.
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Постановка проблеми. Потягом останніх років 
дослідження сфери послуг питання їх якості стає 
основним та звертає на себе особливу увагу збоку 
дослідників та практиків. Основною причиною цього 
процесу, на нашу думку, є значний вплив якості 
сучасних послуг на рівень задоволення потреби спо-
живача, рівень його споживчої лояльності до вироб-
ника та ступінь рентабельності процесу виробництва 
послуги. В умовах переходу до постіндустріального 
суспільства змінюється основна мета діяльності 
суб’єктів економічних взаємовідносин – від простої 
максимізації прибутку до максимізації прибутку 
через максимізацію рівня задоволення потреби спо-
живача. Крім того, вплив глобальної конкуренції 
змушує підприємців зосереджувати свою увагу не 
лише на самому процесі виробництва послуги, а й на 
процесах постійної взаємодії зі споживачем та його 
ресурсами. У цих умовах механізм функціонування 
сервісних організацій значно трансформується.  
До основних трансформаційних перетворень, на 
нашу думку, слід віднести:

- зростання швидкості та ареалу поширення 
інформації серед споживачів;

- зміщення уваги товаровиробників на гнучкість 
організаційних та виробничих процесів;

- виникнення необхідності одночасної координа-
ції значної кількості виробничих процесів;

- зростання масштабів залучення до основних 
процесів прийняття управлінських рішень найманих 
працівників;

- виникнення необхідності контролю над операцій-
ною діяльністю підприємства в режимі реального часу;

- зростання впливу конкурентної боротьби на 
інноваційний розвиток підприємства та необхідність 
постійного оновлення асортименту продукції;

- інтеграція до виробничого процесу ресурсів 
споживача та підвищення швидкості реагування на 
його потреби;

- полегшення доступу до економічної інформації 
завдяки сучасним телекомунікаційним системам;

- підвищення інтенсивності світових економіч-
них взаємозв’язків;

- інтенсифікацію процесів кастомізації, підви-
щення гнучкості та зростання ефективності процесів 
кастомізації послуг.

Своєю чергою, такі фактори трансформації 
постіндустріальної ринкової системи, як відкриття 
ринків, підвищення інтенсивності використання 
інформаційних технологій, зростання рівня освіти, 
знань та інформованості споживачів, роблять якість 
послуг основною конкурентною перевагою, а високу 
якість послуг – основною умовою її виробництва  
та споживання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загально-
теоретичні погляди автора статті у дослідженні визначе-
ної актуальної проблеми економічної теорії ґрунтуються 
на власних емпіричних дослідженнях, критичному 
аналізі та узагальненні результатів наукових доро-
бок вітчизняних та іноземних учених-економістів  
у сфері дослідження постіндустріальних змін та сфери 
послуг, серед яких: В. Базилевич, В. Ільїн, А. Чухно,  
П. Кросбі, Г. Тагучі, І. Майлс, К. Гронрус та ін.

Мета статті полягає у розгляді основних поглядів 
на економічну категорію «якість послуги» та струк-
турно-логічної схеми формування та визначення 
якості послуги в умовах постіндустріальної еконо-
міки. Дане економічне дослідження буде сприяти кра-
щому розумінню відповідних проблем, пов’язаних з 
якістю обслуговування в умовах постіндустріалізму, 
може стати передумовою для поліпшення стратегій 
функціонування відкритих сервісних організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічна категорія «якість» має безліч визначень, 
а різні економічні школи та їх представники під 
«якістю послуги» розуміють різні речі та приходять 
до різноманітних висновків. Проведене нами дослі-
дження дає змогу стверджувати, що в доступній для 
нас економічній літературі існує п’ять основних під-
ходів до визначення категорії «якість послуги», що 
орієнтуються на різні властивості послуги, процеси 
надання або результати послуги:

1) досконалоорієнтований підхід. Категорія 
якості розглядається з точки зору філософії Платона 
та його визначення категорії «краса», яка асоцію-
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ється з якістю. Якість послуги виступає як синонім 
досконалості. Послуга в цьому разі має особливі непе-
ревершені властивості. Даний підхід ґрунтується на 
філософських дослідженнях та, на нашу думку, не 
має значного практичного економічного значення, 
оскільки попередній розрахунок рівня якості з боку 
споживача неможливий. Тим не менше, важливим 
для економістів у цьому підході є підтвердження 
існування взаємозв’язку між властивістю гетеро-
генності послуги та сприйняття її якості, адже існу-
вання такого взаємозв’язку має значний вплив на 
визначення рівня якості послуги; 

2) продуктоорієнтований підхід. У цьому разі 
якість розглядається як набір корисних властивос-
тей, які притаманні кінцевому результату надання 
послуги. Результат надання якісної послуги має біль-
ший набір корисних властивостей, ніж неякісної. 
Даний підхід ґрунтується на можливості кількісного 
розрахунку корисних властивостей надання послуги 
або на її матеріальних елементах. На практиці зазви-
чай дуже важко виділити та ідентифікувати матері-
альні результати надання послуги. Крім того, катего-
рія «корисна властивість» є суб’єктивною та залежить 
від визначених обставин. Якість послуги, таким 
чином, тим вища, чим сильніше її результат відпові-
дає потребам та уяві споживача про можливість задо-
волення цих потреб. Окрім того, слід відзначити, що 
велика кількість споживачів ототожнюють критерії 
«якість послуги» та «властивість послуги», що робить 
даний підхід занадто суб’єктивним; 

3) процесоорієнтований підхід. Якість послуги 
розглядається як відповідність стандартам її надання. 
Такі визначення якості послуг ми можемо знайти  
в роботах П. Кросбі [3] та Г. Тагучі [14]. Вчені акцен-
тують увагу на необхідності контролю та управління 
якістю послуги в процесі її виробництва та надання, 
вони фокусуються переважно на внутрішніх фак-
торах забезпечення якості послуги. Практичне зна-
чення цього підходу полягає в можливостях його 
застосування для оцінки якості послуг із трансфор-
мації особливих власних ресурсів споживача або 
стандартизованих масових послуг (пошта, громад-
ський транспорт, громадське харчування, фінансові 
послуги тощо); 

4) споживачорієнтований підхід. Тут основна 
увага приділяється зовнішнім факторам забезпечення 
якості послуг. Якість послуги – рівень задоволення 
потреби споживача. Таке визначення ми можемо 
знайти в працях В. Демінга [4], А. Фігельбаума [5],  
К. Ішекави [9]. Їхні дослідження ґрунтуються на 
твердженнях щодо можливості ідентифікації потреби 
споживача та технології її задоволення. Частково цей 
підхід можна порівняти з процесоорієнтованим підхо-
дом до визначення якості послуги. Дане порівняння 
можливе завдяки факту, що потреби споживача без-
посередньо вмонтовані в технологію надання послуги, 
але на стадії трансформації ресурсів рівень якості 
послуги вже визначається по-іншому. Даний підхід до 
визначення якості послуги найбільш практично зна-
чущий для послуг у постіндустріальній економіці – 
висококонтактних із споживачем, знаннямістких, 
висококастомізованих (лікування, освіта, правові та 
консультативні послуги тощо);

5) вартісноорієнтований підхід. Якість послуги асо-
ціюється з витратами товаровиробника та ціною для 
споживача. Фокусування даного підходу також спря-
мовано на внутрішні фактори забезпечення якості. 
Стверджується, що завжди існує компроміс між якістю, 
ціною та доступністю послуги. Товаровиробники, зі 
свого боку, використовуючи ці категорії, створюють 

алгоритм оцінки її якості. Крім того, дуже важливими 
в даному підході є визначення ринкових сегментів та 
високий рівень технології надання послуги. Даний під-
хід характерний для робіт Дж. Грукока [8].

Відзначимо, що в умовах постіндустріального сус-
пільства основною властивістю послуги визначається 
її нематеріальність. Споживач послуги не може оці-
нити її якість до моменту купівлі та споживання. 
Наприклад, Дж. Мейстер [11] у своїх роботах від-
значає, що споживач оцінює якість послуги, порів-
нюючи сприйняття того, що він отримав, зі своїми 
сподіваннями на отримання тих чи інших результа-
тів та переваг. Сподівання та сприйняття є емпірич-
ними відчуттями та за своєю сутністю є нематеріаль-
ними та такими, які неможливо стандартизувати або 
виміряти. На нашу думку, у теорії послуг є доціль-
ним змінити категорію «сподівання» на категорію 
«вимога», що дасть можливість кількісного аналізу 
якості послуги. Відзначимо також, що враховуючи 
нематеріальну характеристику послуги та особли-
вості становлення та розвитку постіндустріальної 
економіки, ми приєднуємося до думки тих учених-
економістів, які підтримують клієнтоорієнтований 
підхід до визначення категорії «якість послуги». 
Сформуємо таке визначення: якість послуги – послі-
довна відповідність основних ознак, процесу та 
результатів надання послуги потребам споживача. 

Визначивши сутність економічного явища, необ-
хідно звернути увагу також на основні фактори, що 
на нього впливають. Якість послуги – категорія бага-
товимірна. Зміни, що відбуваються в сучасному сус-
пільстві, також вносять постійні корективи в наукові 
дослідження економічних явищ та процесів. Урахо-
вуючи це, розглянемо та обговоримо декілька під-
ходів до визначення генетичних детермінант якості 
послуги в економіці та їх еволюції в постіндустріаль-
ному суспільстві.

Один із найавторитетніших дослідників послуг  
К. Гронрус [7] визначав, що якість послуги є сумую-
чим показником із трьох факторів:

1) технічна якість результату надання 
послуги – тобто це фактичний результат сервісної 
дії. Часто фізичний результат надання послуги може 
бути оцінений споживачем об’єктивно. На прикладі 
послуги з ремонту автомобіля ми можемо віднести 
до фактичного результату сервісної дії наявність у 
визначений час придатного до використання охай-
ного автомобіля;

2) функціональна якість процесу надання 
послуги – цей елемент якості послуги є результа-
том безпосередньої взаємодії між виробником і спо-
живачем та часто сприймається обома сторонами 
суб’єктивно. До цього елементу якості можна віднести:  
ступінь ввічливості обслуговуючого персоналу, 
фізичний стан надання послуги, супутні процеси 
обслуговування тощо;

3) корпоративний імідж сервісної організації – 
фактор, що безпосередньо пов'язаний із рівнем та 
якістю сприйняття споживачем сервісної організації. 
До нього належать технічне та функціональне осна-
щення сервісної організації, ціна послуги, фізичне 
розташування сервісної організації, наявність сайту, 
компетентність найманих працівників тощо.

У подальших дослідженнях якості послуг, які  
ми можемо знайти в роботах Ю. Літінена та Дж. Літі-
нена [10], також стверджується, що якість послуги 
має три виміри, це:

1) фізична якість – складається з якості залуче-
них до процесу її виконання ресурсів, обладнання та 
приміщення виробника;
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2) корпоративна якість – складається з іміджу 
товаровиробника серед споживачів;

3) інтерактивна якість – відтворюється в процесі 
взаємодії між споживачем та працівниками сервісної 
організації та може відтворюватися також у процесі 
взаємодії між споживачами послуги. Вдалим прикла-
дом відтворення інтерактивної якості послуги можуть 
бути освітні послуги післядипломної освіти (напри-
клад програми «Executive MBA»), коли висока якість 
надання послуги є сумою впливів на студента як викла-
дачів або лекторів, так і в процесі поширення досвіду 
між студентами – учасниками процесу навчання.

Вчені у своїх роботах стверджують, що в про-
цесі визначення якості послуги необхідно чітко роз-
різняти якість процесу надання послуги та якість 
результату надання послуги. Цей розподіл, на їхню 
думку, і призводить до визначення вищезгаданих 
трьох детермінант якості послуги. 

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку еко-
номічної системи виникає необхідність щодо значного 
розширення переліку факторів, які впливають на 
якість послуги, адже швидкі темпи науково-технічного 
прогресу та зростаюча роль інновацій в економічному 
житті людини призводять до постійної трансформації 
технології надання більшості традиційних та виник-
ненню нових видів послуг. Відзначимо, що якість 
послуги забезпечується її виробником, отже, всі визна-
чені детермінанти відносяться до виробника послуги.  

До основних детермінант, які визначають якість послуги 
в умовах постіндустріального суспільства, слід віднести:

1) надійність послуги – здатність виробника 
забезпечити надання послуги в запланований час,  
у запланованому місці та незалежно від несприятли-
вих обставин, що були зумовлені внутрішніми чин-
никами та/або факторами зовнішнього середовища;

2) зворотність реакції – здатність забезпечити 
оперативне реагування на погіршення якості послуги 
під час її надання або на трансформацію структури 
(інтенсивності) потреби споживача;

3) кастомізацію послуги – готовність та здат-
ність виробника підлаштовувати технологію та/або 
результат надання послуги з метою максимізації 
рівня задоволення потреби споживача;

4) достовірність послуги – ступінь довіри до тех-
нології надання послуги з боку споживача; до цього 
фактору можна також віднести репутацію та довіру 
до виробника послуги;

5) компетентність – здатність виробника забез-
печити необхідний для технології рівень освіти, 
знань, професійних навичок, інформаційного забез-
печення найманих працівників;

6) доступність послуги – здатність забезпечити 
фізичну та просторову доступність, швидкий кон-
такт споживача з послугою;

7) якість персоналу – здатність обслуговуючого 
персоналу забезпечити високий рівень люб’язності, 

ввічливості з боку найманих 
працівників виробника в про-
цесі надання послуги;

8) безпечність послуги – 
здатність забезпечити фізичну 
та фінансову безпеку спожи-
вача, високий рівень конфіден-
ційності;

9) комунікативність послуги –  
здатність виробника забезпечити 
швидку та адекватну комуніка-
цію та інформування споживачів, 
подолання мовних бар’єрів спо-
живача і виробника;

10) матеріальну забезпече-
ність – здатність виробника 
забезпечити необхідний для тех-
нології надання стан будівель,  
обладнання, персоналу;

11) споживчу орієнтова-
ність – здатність виробника 
забезпечити високий рівень 
розуміння потреб споживача, 
індивідуальну увагу до спожи-
вача, розподіл споживачів за 
еластичністю попиту тощо.

Важливість та питома вага 
кожного з детермінантів якості 
у визначенні кінцевого резуль-
тативного її рівня залежить від 
природи послуги, рівня її стан-
дартизації та масовості.

Дані детермінанти якості 
послуги є синтетичними фак-
торами, які були визначені  
в результаті досліджень робіт 
учених-економістів А. Парасу-
мана, В. Цейсамла, Л. Беррі [12],  
Д. Гарвіна [6], Дж. Стюарда  
та К. Волша [13], що приділяли 
особливу увагу питанню якості 
послуги.
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Рис. 1. Структурно-логічна схема формування та визначення  
якості послуги в умовах постіндустріальної економіки 
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На основі описаних нами детермінант якості 

послуги можна розробити графічну модель форму-
вання та визначення якості послуги в умовах постін-
дустріальної економіки. У цій моделі ми маємо мож-
ливість визначити проблеми формування якісної 
послуги та віднайти можливі резерви підвищення 
її якості. У моделі ми будемо намагатися відобра-
зити основні етапи формування якості послуги.  
Крім того, модель показує взаємодію між цими ета-
пами і визначає зв’язок між ключовими фазами 
діяльності сервісної організації – виробника послуги, 
які мають безпосереднє відношення до забезпечення 
високого рівня якості послуги. Етапи, які визначені 
в моделі як «проблема», є основними бар’єрами для 
досягнення високого рівня обслуговування та, відпо-
відно, високої якості послуги.

Розглянувши рис. 1, звернемо особливу увагу 
на ті недоліки, які характерні для процесу надання 
послуг в умовах постіндустріалізму.

Проблема № 1. Невідповідність споживчих очі-
кувань та їх сприйняття виробником послуги.  
У реальній економіці завжди може виникнути  
ситуація, коли виробник має невірні дані про 
потреби та очікування споживачів. Це призводить 
до неякісного планування самого процесу надання 
послуги починаючи з самого початку організації сер-
вісної діяльності. Основною причиною цієї ситуації  
є низький рівень уваги виробника до потреб індиві-
дуального споживача або ринку в цілому. Виправ-
лення цього недоліку потребує застосування  
особливих інструментів аналізу кон’юнктури ринку, 
методів управління підприємством, фокусування на 
потребах індивіда.

Проблема № 2. Неможливість трансформації 
споживчих очікувань у технологію надання послуги. 
Виникає з причини нездатності виробника послуги 
максимально підлаштувати технологію її надання 
під особливі індивідуальні потреби споживача. Вини-
кає в процесі створення технології надання послуги. 
До основних причин її виникнення можна віднести: 
застарілі технології надання послуги, низькій рівень 
кастомізації, масовий характер послуги, зміну інди-
відуальної потреби споживача протягом короткостро-
кового періоду. Методом вирішення даної проблеми є 
ретельне дослідження структури потреби споживача в 
процесі організації та планування технології надання 
послуги, зміна технології надання послуги з викорис-
танням іншого набору факторів виробництва.

Проблема № 3. Недотримання технології вико-
нання послуги. Навіть існування чітких та зрозумі-
лих стандартів або логічної та послідовної технології 
виконання послуги не може гарантувати забезпе-
чення її максимальної якості. Основними причинами 
цієї ситуації можуть бути: невідповідний фізичний 
або емоційний стан людини, низька кваліфіка-
ція обслуговуючого персоналу, плинність виробни-
чих кадрів, похибки в процесі виконання послуги. 
Шляхи вирішення цієї проблеми лежать у площині 
підвищення якості трудових ресурсів або поліпшенні 
залученого до процесу технологічного обладнання.

Проблема № 4. Неякісна зовнішня комунікація  
в процесі надання послуги. Споживчі очікування 
доводяться до виробника завдяки каналам його 
зовнішньої комунікації з ринком. Реалістичні  
очікування індивіда зазвичай сприяють більш пози-
тивному оцінюванню ним якості послуги. Саме тому 
для сервісних організацій дуже важливо надати 
споживачу через канали своїх зовнішніх зв’язків 
вичерпну та адекватну інформацію про якісні харак-
теристики власної послуги.

Проблема № 5. Невідповідність споживчих очіку-
вань та отриманих результатів від послуги. Сприй-
няття якості послуги споживачем залежить від вирі-
шення проблеми відповідності споживчих очікувань 
та кінцевого результату надання послуги. Подолання 
вищевказаної невідповідності у кінцевому рахунку 
залежить від вирішення всіх виробничих проблем, 
проблем комунікації, якісної оцінки та сприйняття 
потреби споживача або ринку, повної та достовірної 
інформації про природу та характеристику послуги. 

Розглянувши вищеописану модель формування та 
визначення якості послуги, ми можемо охарактеризу-
вати її як основний діагностичний інструмент якості 
послуги в теоретичних дослідженнях та на практиці. 
Іншими словами, її використання полегшує процес 
ідентифікації проблеми всередині великої кількості 
змінних чинників, які впливають на формування 
якості послуги з боку її пропозиції. Особливістю цієї 
моделі є високий рівень концентрації на потребах 
споживача, а її використання дасть змогу визначити 
основні чинники, які впливають на якість послуги  
з точки зору споживача.

Зважаючи на суб’єктивність сприйняття якості 
збоку споживача та товаровиробника, особливою про-
блемою є кількісний вимір якості та його можливе 
аналітичне або графічне моделювання. Враховуючи 
вищевикладені результати досліджень, ми можемо 
визначити, що якість послуги – це суб’єктивна катего-
рія виміру відповідності процесу та результату послуги 
потребам споживача. Ступінь задоволення потреб спо-
живача є основним мірилом її якості. Більшість послуг 
у постіндустріальній економіці надаються в безпосеред-
ній присутності споживача, тому ми стверджуємо що їх 
якість формується не лише під впливом результату, а й 
також у процесі виконання та споживання. На основі 
даного твердження можна сформувати модель певного 
континууму, який складається з трьох частин (рис. 2). 

Незадовільна якість Ідеальна якість 

                                    Задовільна якість 

 
Рис. 2. Графічна модель континууму визначення 
якості послуги в постіндустріальному суспільстві

Незадовільна якість – початок цього континууму. 
Ідеальна якість – кінець. Задовільна якість знаходиться 
впродовж усього континууму. Множинність точок кон-
тинууму являють собою різні градації якості. На нашу 
думку, використовуючи цю модель, ми можемо запро-
понувати особливий підхід до кількісного визначення 
якості послуги в умовах постіндустріальної економіки.  

Аналітично ми можемо визначити якість послуги 
формулою (1).

РСЕ + APQ +AOQ =PQ,                   (1)

де РСЕ – попередні споживчі очікування;
APQ – фактична якість процесу надання послуги;
AOQ – фактична якість результату надання 

послуги;
PQ – отримана якість послуги.
Дана модель припускає, що попередні споживчі 

очікування порівнюються з фактичною якістю 
процесу надання та результату надання послуги,  
у результаті цього формується кінцевий результую-
чий показник якості наданої та спожитої послуги. 
Детальніше визначимо ці категорії:

1) попередні споживчі очікування – ідеальний образ 
індивіда щодо його майбутніх результатів від спожи-
вання послуги. На його формування впливають такі 
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фактори: сутність, структура та інтенсивність потреби; 
інформація та знання, що отримані в результаті мину-
лого споживання; інформація та знання, що отримані 
в результаті спілкування з іншими споживачами; рин-
кова інформація; ціна. Виходячи зі структури детер-
мінант попередніх споживчих очікувань, відзначимо, 
що виробник послуги має можливість значного безпо-
середнього впливу на очікування споживача;

2) фактична якість – реальний рівень якості обслу-
говування, який формується в режимі реального часу. 
Визначається та контролюється виробником послуги. 
Однак, незважаючи на можливість установлення стан-
дартів обслуговування, якість послуги все ж таки 
визначається її споживачем, а не виробником. Таким 
чином, дуже важливо правильно визначити потреб спо-
живача, а технологію надання послуги та її результат 
максимально наблизити до визначених потреб;

3) отримана якість – характеризує та визнача-
ється рівнем задоволення споживача послуги проце-
сом її надання та результатом. 

 Охарактеризувавши ці категорії, визначимо мож-
ливі результати кількісного виміру якості в резуль-
таті використання даної моделі:

1) задовільна якість послуги – РСЕ= PQ;
2) ідеальна якість послуги – РСЕ < PQ;
3) незадовільна якість послуги – РСЕ > PQ.
Виробник у процесі надання послуги має забез-

печити виконання умови (2) або мінімум умови (1). 
Досягнення цих умов можливе лише через розуміння 
споживчих очікувань індивіда, а не через простий 
математичний аналіз даного континууму. Більш того, 
у постіндустріальному суспільстві конкурентні пере-
ваги досягаються через визначення та встановлення 
максимального граничного рівня задоволення спо-
живача порівняно з конкурентами. Це, своєю чер-
гою, потребує повного розуміння структури, природи, 
інтенсивності, платоспроможності потреб споживача 
та детермінант якості послуги, які були описані вище.

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, від-
значимо, що якість послуги є теоретично та прак-
тично актуальною категорією виходячи з кільостта 
якості тих досліджень, які ми зустрічали в доступ-
них нам наукових джерелах. Аналіз робіт авторів 
дав нам змогу визначити та сформулювати основні 
детермінанти кінцевої якості послуги. Відзначимо, 
що у визначенні кінцевої якості послуги основну 
роль відіграє не виробник послуги, який формує 
об’єктивну якість послуги в процесі її розробки, 
виготовлення та виведення її на ринок, а суб’єктивна 
думка споживача цієї послуги, ступінь задоволення 
його попередніх очікувань. Тобто кінцевий споживач 
стає сутністю та метою якості послуги. 

На основі запропонованих детермінант якості 
послуги була запропонована модель формування та 
покращання якості послуг в умовах постіндустріаль-
ної економіки. Дана модель має значний потенціал 
до теоретичного та практичного застосування у поєд-
нанні з теоретичним аналізом детермінант якості 
послуги. Для повноти дослідження якості послуги 
доречним, на нашу думку, є запропонований метод 
кількісного аналізу кінцевої якості послуги.

Відзначимо, що дане концептуальне дослідження 
якості послуги в сучасній економіці та її моделювання 
має важливе значення з багатьох причин. По-перше, 
воно визначає фактори якості з точки зору вироб-
ника та з точки зору споживача, не протиставляє їх, 
а використовує паралельно. По-друге, воно допома-
гає зрозуміти природу та наслідки дефіциту якості 
послуги як для споживача, так і для виробника. 
По-третє, воно може стати фундаментальною осно-
вою для подальшого дослідження шляхів та мето-
дів підвищення якості послуги. Однак, як і будь-яке 
інше дослідження та модель, має свої обмеження. 
Модель завжди – спрощена версія реальності. Вона 
ґрунтується на спрощенні взаємовідносин усередині 
та ззовні складного та багатоаспектного явища, реа-
гуючи на його основні причинно-наслідкові зв’язки. 
Проте, на нашу думку, вона є соціально узгодженою 
з теорією становлення та розвитку постіндустріаль-
ного суспільства, адже ми ґрунтуємося на тому, що 
поведінка та потреби людини значно впливають на 
пропозицію послуги та рівень формування її якості. 
Цим дослідженням не можна охопити всі склад-
нощі даного процесу, але воно може стати корисним 
інструментом впливу на формування високого рівня 
якості будь-якої послуги в умовах постіндустріаль-
ної економіки незалежно від її природи та основних 
характеристик. Наше дослідження не виключає 
раніше проведених, а може використовуватися як 
паралельне та доповнююче їх.
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КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ  
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Статтю присвячено аналізу креативного сектора економіки України. Обґрунтовано вибір на користь креативного вектору у 
забезпеченні соціально-економічного розвитку України. Дано оцінку поточному стану креативних індустрій України, визначено 
їх роль у генеруванні ВВП та визначальні проблеми розвитку. Запропоновано ключові орієнтири оптимізації стратегії соціально-
економічного розвитку України у напрямі розбудови «креативної економіки».

Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, креативний клас, креативність, творчий потенціал, соціально-еко-
номічний розвиток.

Адамович М.П. КРЕАТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УКРАИНЫ
Статья посвящена анализу креативного сектора экономики Украины. Обоснован выбор на пользу креативного вектора в 

обеспечении социально-экономического развития Украины. Дана оценка текущему состоянию креативных индустрий Украины, 
установлена их роль в генерировании ВВП и основные проблемы развития. Предложены ключевые ориентиры оптимизации 
стратегии социально-экономического развития Украины в направлении становления «креативной экономики».

Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, креативный класс, креативность, творческий потенциал, 
социально-экономическое развитие.

Adamovych M.P. THE CREATIVE SECTOR IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 
The article analyzes the creative economy of Ukraine. The choice for the creative sector in the socio-economic development of 
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Постановка проблеми. Висхідний вектор глобаль- 
ного економічного розвитку на початку ХХІ ст. обумов- 
лений зростанням ролі та значення соціокультурних 
чинників суспільного та цивілізаційного розвитку, 
становленням «економіки знань» та інформаційного 
суспільства. Заразом відбулася зміна виробничої спе-
ціалізації країн, що претендують на глобальне еконо-
мічне лідерство, із промисловості на сферу послуг, із 
низькопродуктивних галузей народного господарства 
на високопродуктивні чи відносно продуктивніші.

Висока продуктивність праці у розвинених країнах 
нині забезпечується за рахунок упровадження нових 
методів виробництва та управління, нових форм орга-
нізації виробництва, ефективного використання всіх 
переваг науково-технічного прогресу та людського 
капіталу, а не максимального використання фізич-
ного ресурсу робочої сили. Так, уже у другій половині  
ХХ ст. приріст реального національного доходу роз-
винених країн тільки на третину забезпечувало збіль-
шення затрат праці, тоді як дві третини – підвищення 
продуктивності праці.

На початку ХХІ ст. взаємозв’язок між зростанням 
національного доходу і підвищенням продуктивності 
праці як зберігає свою актуальність, так і знаходить 
нове вираження через призму соціокультурного ком-
поненту економічного розвитку національних еконо-
мік. Основу останнього становить людина-індивід – 
яскрава особистість, що може творчо підходити до 

вирішення поставлених завдань, суттєво підвищу-
вати додану вартість продукту через утілення нових 
ідей та рішень, забезпечувати унікальність продукту 
шляхом підвищення його креативної складової.

Україна, що нині здійснює важливий цивілізаційний 
вибір між Заходом та Сходом, прогресом та поверненням 
у минуле, демократичними цінностями та усталеним 
пострадянським укладом усіх сфер суспільного життя, 
ринковою економікою та адміністративно-командною 
системою, потребує нових шляхів розвитку, які б від-
повідали її національним інтересам та навколишнім  
реаліям, однією з яких є формування та динамічний 
розвиток креативного сектору світової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дж. Хокінс [1] – один з основоположників концепції 
«креативної економіки» (2001 р.) – обґрунтував заста-
рілість традиційної економіки, основу якої становлять 
традиційні фактори виробництва (земля, праця та капі-
тал), і неодмінний перехід до «креативної економіки», 
в основу якої покладено творчі здібності особистості.

Р. Флоріда [9] виокремив креативний клас робо-
чої сили і здійснив його ґрунтовний аналіз.

Проблематику «креативної економіки» та «кре-
ативних індустрій» піднімали й українські дослід-
ники. І. Вахович та О. Чуль [8] досліджено теоретичні 
засади розвитку креативних індустрій та розроблено 
практичні рекомендації із забезпечення їх розвитку на 
регіональному рівні та в Україні. Л.І. Антошкіна [11]  
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обґрунтувала необхідність розвитку креативного сек-
тору України. С.В. Киризюк [10] здійснив детальний 
аналіз міжнародних та вітчизняних тенденцій розви-
тку креативної економіки.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак деякі аспекти розвитку креатив-
них індустрій та «креативної економіки» в Україні 
досі залишаються недостатньо дослідженими, а саме: 
поточний стан розвитку креативних індустрій та їх 
вклад у формування ВВП, доцільність підвищення 
творчого складника національної економіки, роль 
«креативної економіки» у забезпеченні соціально-
економічного зростання України.

Мета статті полягає в оцінці доцільності та визна-
ченні напрямів використання інструментарію «кре-
ативної економіки» у забезпеченні соціально-еконо-
мічного розвитку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поча-
ток ХХІ ст. ознаменувався як низкою економічних 
потрясінь, так і новими тенденціями глобального 
економічного розвитку. Серед них – перетворення 
«економіки знань» на невід’ємну складову частину 
глобального економічного лідерства країн та перехід  
до розвитку вже «креативної економіки», яку роз-
глядають як сповісника початку постінформаційної 
епохи. Зокрема, Дж. Хокінс [1] у концепції «креатив-
ної економіки» наголошує на тому, що саме «креа-
тивна економіка» у майбутньому неодмінно перетво-
риться на панівну форму національної економіки. 
Основна відмінність «креативної економіки» від «еко-
номіки знань» полягає у тому, що для неї знання та 
інформація – ресурси, а от рушійною силою та ключо-
вим елементом є творчість та творчий процес.

Поняття «креативна економіка» часто зустріча-
ється в одному синонімічному ряду з такими понят-
тями, як «креативні індустрії» чи «культурні інду-
стрії». Але вони все ж таки відмінні між собою, 
спираючись на основоположні принципи концепції 
«креативної економіки» Дж. Хокінса [1].

Креативна індустрія відповідає певній галузі народ-
ного господарства, і, відповідно, творчий процес обмеж-
ується межами галузі, рушієм виокремлення та розви-
тку якої виступають індивідуальна творчість, талант 
та вміння індивіда. До креативних індустрій належать 
реклама та маркетинг, архітектура, ремесла, дизайн 
(продукту, одягу та графічний), кіно- та відеоіндустрія, 
телебачення, радіомовлення, фотографія, IT, обслуго-
вування комп’ютерного обладнання та програмного 
забезпечення, видавнича справа, музеї, галереї, бібліо-
теки, музика та візуальне мистецтво [2, с. 32].

У межах креативних індустрій відбувається про-
дукування креативних товарів та креативних послуг 
(рис. 1).

Частка креативних індустрій у світовому ВВП 
та світовій торгівлі демонструє позитивну динаміку 
у довгостроковому періоді. Найбільш розвинутим 
є креативний сектор розвинених країн, що повною 
мірою відповідає їх постіндустріальній фазі розвитку. 
Так, в ЄС креативні індустрії генерують 4,5% ВВП  
і близько 8,5 млн. робочих місць. У деяких країнах – 
членах ЄС роль креативних індустрій у формуванні 
ВВП є ще вищою. Наприклад, у Великій Британії  
в 2013 р. креативні індустрії продукували 5,04% 
валової доданої вартості [2, с. 19].

Поняття «креативна економіка» є значно ширшим  
за поняття «креативні індустрії» і ґрунтується 
на визнанні того факту, що творчість має місце  
в усіх галузях народного господарства і творчість, 
талант та індивідуальні уміння особистості повинні  
превалювати у прийнятті нестандартних рішень усім 
фахівцями незалежно від сфери їх зайнятості, що  
й забезпечує динамічне та комплексне соціально-еко-
номічне зростання країни.

У світі, що стоїть на порозі переходу до постінфор-
маційної епохи, Україна не може залишатися осто-
ронь вищезазначених процесів, оскільки в такому 
разі остаточно перетвориться на світову периферію 
і закріпиться як аграрно-індустріальний придаток 
уже не тільки розвинених країн, але й країн, що 
розвиваються. Крім того, розвиток як креативних 
індустрій, так і «креативної економіки» повністю 
відповідає задекларованим принципам та векторам 
соціально-економічного розвитку України.

Так, метою Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна – 2020» визначено впровадження європейських 
стандартів життя та вихід країни на провідні позиції 
у світі [4], що нині неможливо здійснити без роз-
витку «креативної економіки», що створює високу 
додану вартість продукції на основі винятково твор-
чості, таланту та індивідуальних умінь особистості  
і яка становить вагому частку найбільш розвинених 
економік світу.

Крім того, нині Україна опинилася у складних 
життєвих обставинах, але в умовах, що сприяють 
розвитку як креативних індустрій, так і креатив-
ності у забезпеченні зростання національної еконо-
міки. Найбільш вагомі з них такі.

1. Питання національної ідентифікації та цивілі-
заційного вибору, одним з вимірів якого є економіч-
ний, постало з новою гостротою. Це і вибір між при-

належністю до європейського 
суспільства, що сповідує демо-
кратичні за своєю суттю цін-
ності, чи до сім’ї слов’янських 
народів, де зберігається 
пострадянський (видозміне-
ний радянський) уклад усіх 
сфер суспільного життя. Це і 
вибір між ринковою економі-
кою західного зразка та адмі-
ністративно-командною систе-
мою пострадянського типу, що 
превалює в економіках схід-
них та північно-східних сусі-
дів України. Це і вибір між 
приналежністю до числа країн 
«золотого мільярду» чи таких, 
що наближаються до них,  
і рештою країн світу, що озна-
чає для України розвиток до 

Креативні індустрії

Креативні товари:
Художні промисли: килими, обрядовий інвентар, вироби з 
паперу, вироби з лози, вироби з пряжі та ін.
Аудіовізуальна продукція: фільми, CD- та DVD-диски,
записи
Дизайн: архітектурний, модний, виробів зі скла, інтер’єрів, 
ювелірних виробів, іграшок
Нові медіа: мультимедійні записи, відеоігри
Виконавче мистецтво: музичні записи, ноти
Видавнича справа: книги, газети, інші друковані матеріали
Образотворче мистецтво: антикваріат, живопис,
фотографії, скульптури

Креативні послуги:
Реклама, дослідження 
ринку та опитування 
громадської думки
Архітектурні, інженерні 
та інші технічні послуги
НДДКР
Аудіовізуальні та 
суміжні послуги
Інші індивідуальні, 
культурні та рекреаційні 
послуги

продукують

Рис. 1. Креативні товари та креативні послуги

Джерело: складено автором на основі [3]
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рівня постіндустріального суспільства чи збереження 
застарілої технологічної укладності національної еко-
номіки, що відповідає індустріальній епосі.

2. Економічна криза, основні причини якої: оку-
пація частини території України, на якій сконцен-
тровано потужні промислові підприємства галузей 
традиційного експорту та значні обсяги природних 
енергетичних ресурсів; розрив традиційних внутріш-
ньоекономічних зв’язків унаслідок окупації частини 
територій; знищення потужних промислових об’єктів 
у зоні проведення АТО; суттєве скорочення зовніш-
ньоторговельного обороту та загострення політичних 
протиріч із Російською Федерацією; переорієнтація 
економіки на принцип ринкового ціноутворення та 
ін. Вихід з економічної кризи потребує пошуку нових 
шляхів економічного зростання та забезпечення еко-
номічного процвітання, оскільки характер кризи 
відмінний від традиційного (несприятлива ринкова 
кон’юнктура, перевиробництво та ін.).

3. Особливості ресурсного забезпечення еконо-
міки. Основною проблемою залишається енерге-
тична залежність України від імпорту енергоре-
сурсів, що у поєднанні з великою енергоємністю 
виробництва знижує конкурентоспроможність укра-
їнських товарів на світових ринках. Окрім того, 
запаси природних ресурсів країни обмежені, і велика 
їх частина зосереджена на окупованих територіях та  
у зоні проведення АТО, що робить їх недосяжними. 
Тоді як недооціненим залишається людський капі-
тал – майже необмежений ресурс. Так, конкурентною  
перевагою України протягом багатьох років була від-
носно дешева робоча сила, яку використовували 
іноземні компанії (наприклад, розвиток виробни-
цтва на основі давальницької сировини). А високо- 
кваліфіковані кадри емігрували до інших країн, 
з оплатою праці суттєво вищою, ніж в Україні.  
Тобто, незважаючи на задекларовану у різні роки  
у стратегіях соціально-економічного розвитку країни 
орієнтацію на побудову інформаційного суспільства, 
інноваційної економіки, «економіки знань» та ін., 
у дійсності керівництво держави спиралося на при-
ваблення іноземних інвесторів відносно дешевими 
факторами виробництва, а не здійснювало розбудову 
національної економіки на основі повноцінного вико-
ристання внутрішнього ресурсу – людського капіталу, 
адже рівень людського розвитку України – високий 
(81-е місце за Індексом людського розвитку у 2015 р. 
із числовим показником 0,747 [5, с. 209]), рівень освіти 
та грамотності населення – достатній для продуку-
вання та споживання креативних товарів та послуг.

Окрім обставин, сприятливих для здійснення 
вибору на користь розвитку «креативної економіки» 
в Україні, цьому сприяє й менталітет українців, при-
таманними рисами яких є кмітливість, винахідли-
вість, працьовитість, хитрість тощо. Здавна україн-
ська нація відома по всьому світі і своїми талантами 
у сфері культури. Тобто Україна має сприятливу базу 
для зростання частки креативного сектору у ВВП, 
підвищення творчого складника всіх процесів, товарів 
та послуг і проникнення креативних та нестандарт-
них рішень у всі галузі народного господарства, що 
суттєво підвищить створювану у них додану вартість.

Креативні індустрії розвиваються в Україні, але 
оцінити їх дійсний внесок у ВВП країни складно 
виходячи зі специфіки представлення статистичної 
інформації Державною службою статистики України.  
Так, згідно з КВЕД-2010, креативні індустрії нале-
жать до таких секцій видів економічної діяльності, як 
«інформація та телекомунікації», «професійна, наукова 
та технічна діяльність», «мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок». Але до цих секцій також належить діяль-
ність, що не відповідає ємності поняття «креативні 
індустрії». Наприклад, до секції «наукова та технічна 
діяльність» також належить діяльність у сферах права 
та бухгалтерського обліку, ветеринарна діяльність та 
діяльність головних управлінь (хед-офісів).

Внесок креативних індустрій у ВВП України 
вимірюється як обсяг валової доданої вартості, яку 
вони створюють, що демонструє сталу тенденцію до 
зростання у довгостроковому періоді у фактичних 
цінах (табл. 1).

Таблиця 1
Обсяг валової доданої вартості, створеної 

креативними індустріями України, млрд. грн.  
(у фактичних цінах)

Секція видів 
економічної діяльності  
за КВЕД-2010

2010 2011 2012 2013 2014

Інформація та телеко-
мунікації 33,01 38,39 43,38 48,37 52,72

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 27,27 30,47 41,97 47,71 47,14

Мистецтво, спорт, роз-
ваги та відпочинок 6,07 7,16 9,73 12,70 12,34

Джерело: складено на основі [6, с. 51]

Серед секцій видів економічної діяльності, що 
відображають активність креативних індустрій 
України, найбільший внесок у ВВП здійснює «інфор-
мація та телекомунікації», частка якої у ВВП була 
наближеною до 3% у 2010–2013 рр., а в 2014 р. ста-
новила 3,32%. Далі йде секція «професійна, наукова 
та технічна діяльність» (не повністю може буди від-
несена до креативних індустрій), частка якої у ВВП 
була наближеною до 3% у 2010–2012 рр. та в 2014 р. 
і досягла 3,26% у 2013 р. І менше 1% ВВП формує 
секція «мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» 
(рис. 2).

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Інформація та телекомунікації

Професійна, наукова та технічна 
діяльність

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2010

2011
2012
2013
2014

Рис. 2. Частка креативних індустрій  
у ВВП України, %

Джерело: складено на основі [6, с. 51]

Найбільший обсяг реалізованої продукції підпри-
ємствами сфери послуг за видами економічної діяль-
ності, що відповідають креативним індустріям, у І 
кварталі 2016 р. також припадає на секцію «інформа-
ція та телекомунікації», з якого більше двох третин –  
на «комп’ютерне програмування та надання інших 
інформаційних послуг». Користувалися попитом також 
рекламна діяльність та дослідження кон’юнктури 
ринку, інша професійна, наукова та технічна діяль-
ність, діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, 
технічні випробування та дослідження (табл. 2).

Функціонування креативних індустрій забезпе-
чує робоча сила, а отже, розвиток креативного сек-
тору економіки супроводжується створенням нових 
робочих місць і разом із тим підвищенням соціаль-
ного добробуту країни. Однак креативний робочий 
клас суттєво відрізняється від інших робочих класів, 
оскільки креативність спирається на прикладну уяву, 
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інтелект, винахідливість та самонавчання [8, с. 18].  
І, як влучно відмітив Р. Флоріда, робочий клас отри-
мує заробітну плату за виконання роботи згідно  
з планом, а креативний клас – проектуючи та ство-
рюючи щось нове [9, c. 24]. Для цього креативні осо-
бистості потребують сприятливого середовища для 
творення, невід’ємною рисою якого є готовність сус-
пільства сприймати та споживати креативний товар 
чи послугу (обумовлено рівнем соціально-економіч-
ного розвитку, менталітетом, передусім толерант-
ністю та схильністю до сприйняття нового тощо), 
зовнішньої та передусім внутрішньої мотивації, пев-
ної автономності, незалежності та гнучкості у роботі. 

Незважаючи на те що економіку України не можна 
назвати сприятливим середовищем для комфортної 
творчої діяльності креативної особистості, деякі зру-
шення у бік покращання ситуації все ж таки мають 
місце. Велику роль у цьому відіграють потужні ТНК 
та іноземні роботодавці, що вийшли на ринок Укра-
їни. Зокрема, відбувається зростання самозайнятості, 
поступовий перехід від фіксованого до гнучкого графіку 
роботи, переорієнтація зі знаходження на робочому 
місці у чітко встановлений робочий час на виконання 
поставленого завдання чи досягнення певної мети, пере-
хід до проектного підходу до організації праці та ін.

Найбільш сприятливим середовищем для роз-
криття творчого потенціалу в Україні є сфера ІТ, 
де замовниками виступають іноземні інвестори.  
Це і високий рівень оплати праці, і комфортні умови 
працевлаштування для ІТ-фахівців (гнучкий гра-
фік роботи, проектний підхід, увага до соціалізації 
працівників, постійного навчання та вдосконалення 
навичок тощо).

Рівень автономності, незалежності та гнучкості, а 
також специфіка зовнішньої та внутрішньої мотивації 
зайнятого у креативній індустрії визначаються специ-
фікою його роботи та самої індустрії. Р. Флоріда [9]  
запропонував власну структуру креативного класу, 
побудовану на основі ступеня творчості виробничого 
процесу, і виокремив «суперактивне ядро» – професії,  
пов’язані з програмуванням, архітектурою, матема-
тикою та інженерією, професії у сфері соціальних 
та природничих наук, розваг, мистецтва, дизайну, 
спорту та ЗМІ, та «креативних професіоналів» – про-
фесії у сфері бізнесу, фінансів, маркетингу, права та 
охорони здоров’я. Відповідно, «суперактивне ядро» 
як професії найвищого рівня креативності потребує 
більшої автономності, гнучкості та незалежності, тоді 
як «креативні професіонали» – меншої.

Креативний сектор економіки об’єднує бізнес-
структури незалежно від їх розміру та організаційно-
правової форми, традиційні організації культури 

Таблиця 2
Обсяг реалізованої продукції підприємствами сфери послуг за видами економічної діяльності,  

що відповідають креативним індустріям, у І кварталі 2016 р., млрд. грн.

Вид економічної діяльності за КВЕД-2010 Обсяг

Інформація та телекомунікації 24,10

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, 
діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення 3,08

Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 7,60

Професійна, наукова та технічна діяльність 10,86

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування 
та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування 4,31

Наукові дослідження та розробки 1,58

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяль-
ність, ветеринарна діяльність 4,97

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,84

Джерело: складено на основі [7, с. 5]

(музеї, театри, бібліотеки тощо) та посередницькі 
агенції між органами державної влади та бізнесом. 
Значення мікро-, малих та середніх підприємств, 
навіть в індустріях, де домінують ТНК, є великим,  
а часто і визначальним для розвитку галузі [10,  с. 69].  
Ці тенденції – актуальні як для світової економіки, 
так і національної економіки України.

Розвиток креативних індустрій в Україні має 
яскраво виражену урбаністичну орієнтацію (центри 
розвитку – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Запо-
ріжжя та інші великі міста) та кластерну організа-
цію (ІТ-сфера, мистецтво, мода, дизайн) [11, с. 9].

Разом із тим креативний сектор України зазнає 
впливу низки проблем розвитку креативних інду-
стрій та «креативної економіки», основні з яких:

- недостатньо розвинена законодавча база: невре-
гульована низка питань, пов’язаних з функціонуван-
ням креативних індустрій, законодавство не сприяє 
розвитку «креативної економіки», низка креативних 
професій відсутня у класифікаторі професій, особливо 
гостро стоїть питання захисту авторських прав;

- бюрократія: це і складність та довготривалість 
реєстрації приватного підприємства та оформлення 
інших дозвільних документів, і бюрократія у при-
йнятті рішень (ідея повинна пройти складне обгово-
рення та ухвалення на багатьох рівнях, перш ніж буде 
втілена, що часто призводить до суттєвої трансформа-
ції першочергового задуму в бік зниження його інно-
ваційності та радикальності чи застарілості рішення 
на момент його виходу на ринок). Тоді як визначаль-
ною характеристикою «креативних економік» є гнуч-
кість в управлінні та відкритість інноваціям;

- відсутність єдиної державної стратегії / про-
грами / політики розвитку «креативної економіки» 
та креативних індустрій і дієвих та ефективних 
механізмів та інструментів її реалізації, а також 
механізмів та інструментів реалізації вже прийнятих 
стратегій / програм / політик розвитку національної 
економіки України та її окремих галузей, що визна-
чають творчій підхід, знання, інформацію та іннова-
ції ключовими факторами розвитку та зростання;

- велика частка тіньового сектору креативних 
індустрій (наприклад, креативні товари та послуги 
безперешкодно поширюються через соціальні мережі 
та Інтернет-сайти без юридичного оформлення підпри-
ємницької діяльності), що зумовлено як перерахова-
ними вище проблемами, так і фактичною відсутністю 
юридичної відповідальності за роботу без дозвільних 
документів та ухиляння від сплати податків;

- низький споживчий попит на креативні 
товари та послуги на внутрішньому ринку та їх 
низька диференціація за регіонами. Основні при-
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чини: низький рівень доходів укра-
їнців та висока вартість життя  
в Україні – відсутність чи невеликий 
обсяг бюджету на креативні товари 
та послуги українського виробни-
цтва; одновекторність світосприй-
няття і слідування застарілим пове-
дінковим моделям та прийнятому 
укладу життя, особливо в регіонах; 
відсутність толерантності до незвич-
ного та екстраординарного;

- кадрове забезпечення та заста-
рілість системи освіти. Особливо від-
чутні нестача професіоналів у сфері 
мистецтва, моди та дизайну (арт-
менеджери, продюсери, дизайнери 
міжнародного рівня, куратори твор-
чих проектів та ін.), відсутність посе-
редників між творцями та споживачами (критики, 
колекціонери, цінителі-професіонали). Система освіти 
в Україні орієнт ована на підготовку кадрів, що діють 
за шаблоном, а не спонукає до вираження креативності 
та творчого підходу до вирішення поставлених завдань.

Отже, креативний сектор в економіці України є 
сформованим, розвивається та збільшує вклад у гене-
рування ВВП. Але вектор на побудову повноцінної 
«креативної економіки» ще не обраний до реалізації,  
хоча її привабливість як основи стратегії соціально-
економічного зростання України нині, в умовах, 
що склалися, є надзвичайно високою. Очікувані 
ефекти від усебічного розвитку та динамічного зрос-
тання креативного сектору економіки України: вихід  
країни із перманентної економічної кризи, соці-
ально-економічне зростання, підвищення інновацій-
ності економіки, створення нових робочих місць, 
зменшення розриву у рівнях соціально-економічного 
розвитку з розвиненими країнами, зміна суспільної 
свідомості та закріплення нового типу мислення, 
що відповідає сучасним реаліям. Але отримати такі 
ефекти можна тільки в разі переорієнтації країни на 
розбудову «креативної економіки», що передбачає 
внесення змін до стратегії соціально-економічного 
розвитку України (рис. 3), вироблення дієвих меха-
нізмів та інструментів її реалізації.

Висновки. Побудова «креативної економіки» та 
розвиток креативних індустрій, незважаючи на від-
носну новизну наукової концепції, вже перетворилися 
на неодмінну складову частину соціально-економіч-
ного зростання та вектор розвитку не тільки розвине-
них країн, але й низки країн, що розвиваються і пре-
тендують на глобальне економічне лідерство.

Для України розбудова креативного сектору еко-
номіки – не тільки наслідування актуальних трендів 
глобального економічного розвитку, що дасть змогу 
зберегти поточні позиції у світовому господарстві,  
а можливо, й покращити їх, але й шлях до виходу  
зі складної внутрішньоекономічної ситуації та забез-
печення соціально-економічного зростання за раху-
нок максимального використання вже наявного і 
практично необмеженого ресурсу, а саме людського 
капіталу, якість якого є достатньою для продуку-
вання та споживання креативних товарів та послуг.

Креативні індустрії сформовані в економіці Укра-
їни, але потребують подальшого становлення, закрі-
плення позицій та розвитку. Крім того, відчутні дис-
пропорції в бік більшого розвитку одних індустрій і 
формування тільки слабких обрисів інших. А креа-
тивність та творчий підхід до пошуку рішень пови-

Рис. 3. Складові частини стратегії соціально-економічного розвитку 
України, орієнтованої на побудову «креативної економіки»,  

у порядку їх логічної реалізації
Джерело: розроблено автором

Розвиток «креативної економіки» на базі розвитку креативних індустрій

Реалізація цілісної програми сприяння підвищенню креативності 
суспільства та всіх сфер суспільного життя

Подолання проблем розвитку «креативної економіки» та 
креативних індустрій

Підвищення взаємозв’язку з іншими секторальними 
та галузевими стратегіями та програмами розвитку

Збільшення творчого складника ВВП та 
підвищення добробуту українців

«Креат
ивн

а е
кономіка

»

нні бути закладені не тільки в основу креативних 
індустрій, але й перетворитися на ключову компо-
ненту національної економіки України. Для досяг-
нення такого результату передусім повинні бути 
подолані проблеми, що стримують, а іноді й унемож-
ливлюють становлення та розвиток креативних інду-
стрій та «креативної економіки», і внесені корективи 
у стратегію соціально-економічного розвитку Укра-
їни щодо обрання креативного вектору ключовим у 
забезпеченні соціально-економічного зростання.

Проблематика як теоретичного осмислення «кре-
ативної економіки» та креативних індустрій, так і  
їх практичне втілення на рівні світової, регіональної  
та національних економік (у тому числі економіки  
України), що знаходиться у постійній динаміці, 
потребує подальшого дослідження та опрацювання, 
що становить нові ніші та напрями наукового пошуку.
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ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇНИ

У статті розглянуто поняття «вимірювання зовнішньої торгівлі». Виявлено, що визначальними серед систем основних показ-
ників зовнішньої торгівлі є обсяги експорту та імпорту, що складають основу для розрахунку інших показників розвитку зовніш-
ньої торгівлі. Описано інфраструктуру забезпечення вимірювань зовнішньої торгівлі. Узагальнено ряд проблем, які ускладнюють  
вимірювання зовнішньої торгівлі країни.

Ключові слова: вимірювання, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, інфраструктура, міжнародна торгівля, показники.

Дзюбановская Н.В. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАНЫ
В статье рассмотрено понятие «измерение внешней торговли». Обнаружено, что определяющими среди систем основных 

показателей внешней торговли являются объемы экспорта и импорта, составляющих основу для расчета других показателей 
развития внешней торговли. Описана инфраструктура обеспечения измерений внешней торговли. Обобщен ряд проблем, 
которые затрудняют измерения внешней торговли страны.

Ключевые слова: внешняя торговля, измерение, импорт, инфраструктура, международная торговля, показатели, экспорт.

Dziubanovska N.V. COUNTRY FOREIGN TRADE MEASUREMENT ISSUES
In this article we try to examine theoretical principles of «foreign trade measurement». It is discovered that export and import 

turnovers, that form the basis for the calculation of other indicators of foreign trade are determinant among the system of the key 
indicators of foreign trade. It is described the infrastructure for providing of foreign trade measurement. Number of issues that make 
difficulties in measurement of foreign trade is generalized.

Keywords: export, foreign trade, figures, import, infrastructure, international trade, measurement.

Постановка проблеми. Сьогодні існує проблема вимі-
рювання зовнішньої торгівлі, що є однією з основних 
як у методологічному, так і у практичному аспектах. 
Постає необхідність подальшого поглиблення теоре-
тичних досліджень, оскільки вирішення цієї проблеми 
є надзвичайно важливим для вирішення практичних 
задач зовнішньоторговельної політики. Зовнішню тор-
гівлю будемо розглядати як торгівлю однієї країни  
з іншими, що складається з експорту та імпорту пова-
рів і послуг. Зовнішня торгівля має велике значення 
для економіки кожної країни, і правильне її ведення 
зумовлює загальне економічне зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній 
проблемі присвячено багато наукових публікацій 
таких фахівців, як П. Крістофферсон, П. Дойл,  
А. Берг, Х. Куаресма, Д. Вюрц, Б. Хокман, С. Дянков, 
О. Ляшенко, З. Яремко, Т. Мельник та ін. Незва-
жаючи на великий інтерес науковців до проблеми 
вимірювання зовнішньої торгівлі, деякі її аспекти 
ще недостатньо досліджені. Зокрема, існує ряд недо-
ліків при застосування певних показників вимірю-
вання зовнішньої торгівлі, які ускладнюють ведення 
країною міжнародних економічних відносин.

Метою статті є оцінка ефективності основних 
показників зовнішньої торгівлі для виявлення недо-
ліків їх застосування при дослідженні економічного 
стану країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією 
із проблем вимірювання економічних процесів є їх 
динамічність, мінливість параметрів і структурних 
взаємозв’язків. Тобто економічні процеси необхідно 
завжди тримати під наглядом, потрібно мати стій-
кий потік нових даних. Існує велика кількість спо-
собів, методів, теорій оцінки та аналізу в економіці, 
проте вимірювання ознак об’єкта поділяють на дві 
групи: натуральні величини ознак і вартісні ознаки 
об’єкта, некількісні ознаки. Окрім того, за процеду-
рою вимірювання розрізняють перший рівень – етап 
формування первинних даних, і другий рівень, коли 
обчислюються похідні показники. Розглянуті дві про-

цедури вимірювання (натуральних і вартісних еле-
ментарних ознак об’єкта) утворюють етап первинного 
вимірювання та є предметом управлінського обліку. 
За результатами первинного вимірювання складають 
базу даних, на основі якої виконують процедури вто-
ринного вимірювання для подальшого дослідження 
об’єкту. Саме ці ознаки нас найбільше будуть ціка-
вити при вимірюванні зовнішньої торгівлі країни.

Під вимірюванням зовнішньої торгівлі країни 
будемо розуміти упорядкування, зіставлення осно-
вних показників зовнішньої торгівлі, що характери-
зують ведення зовнішньоторговельної політики та її 
наслідки для економіки цієї країни.

Існує багато різних класифікацій та систем осно-
вних показників зовнішньої торгівлі, однак визна-
чальними серед них є обсяги експорту та імпорту, що 
складають основу для розрахунку інших показників 
розвитку зовнішньої торгівлі.

Статистичні дані із зовнішньої торгівлі містять 
інформацію про кількість і вартість експорту та імпорту, 
про сальдо зовнішньоторговельних балансів тощо.

Експорт і імпорт, обчислені в грошовому виразі, 
є основними економічними показниками при розра-
хунку середніх цін, ефективності зовнішньої торгівлі, 
визначенні сальдо зовнішньоторговельного балансу, 
а також ролі та місця, що відводиться зовнішній тор-
гівлі в платіжному балансі країни.

Якщо при розрахунку експорту та імпорту статис-
тично враховуються їх вартісні показники, то вини-
кає проблема валюти та валютних паритетів. Для 
розрахунку вартісних показників використовується 
національна валюта, а потім розрахунки конвертують 
в долари США для того, щоб можна було здійснити 
міжнародне порівняння. Деякі країни, насамперед ті, 
що мають високий рівень інфляції, проводять розра-
хунки експорту та імпорту відразу в доларах США.

До статистики зовнішньої торгівлі надходять 
дані з двох основних підрозділів (рис. 1): статистики 
зовнішньої торгівлі товарами та статистики зовніш-
ньої торгівлі послугами. Використовуючи спецiальну 
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методологiю, розроблено особливi методи приведення 
рiзноманiтних показникiв нацiональної вихiдної ста-
тистичної iнформацiї до зiставного виду на основi виро-
блення однакового кiлькiсного та якiсного вираження 
зiставлюваних показникiв i їх змiсту в однакових оди-
ницях вимiру. Важливим завданням мiжнародної ста-
тистики є упорядкування iнформацiї про рiзнi аспекти 
мiжнародних процесiв з метою виявлення загаль-
ного стану та головних наслiдкiв процесу, а також 
структури економiки, що досягається за допомогою 
класифiкацiй. Класифiкацiї як найважливiший i один 
із найскладніших елементів, особливо при мiжнародних 
зiставленнях даних, є другим пiсля спостереження ета-
пом економiко-статистичних дослiджень.

Маючи ці дані, можна з’ясувати результати роз-
витку країни, розвитку міжнародних економічних 
зв’язків з іншими країнами, темпи зростання екс-
порту, імпорту та товарообороту. За допомогою ста-
тистики зовнішньої торгівлі складають платіжний 
баланс і розробляють основні напрями та цілі зовніш-
ньоекономічної політики. Окрім того, незважаючи 
на багатоплановість заходів регулювання зовнішньої 
торгівлі, важливе місце посідають митно-тарифні 
інструменти, що використовуються, насамперед, при 
аналізі даних митної статистики зовнішньої торгівлі, 
яка є важливою складовою статистики зовнішньое-
кономічних зв’язків країни.

Показники митної статистики дозволяють забез-
печити підготовку різноманітних аналітичних дослі-
джень для одержання даних, на основі яких ведеться 
регіональна статистика, аналізуються експортно-
імпортні операції за певними категоріями учасників 
зовнішньоекономічних зв’язків тощо.

Необгрунтоване використання митно-тарифних 
регуляторів, що не враховують загальноекономічні 
інтереси держави, може привести до економічного 
спаду країни. Користуючись митно-тарифними регуля-
торами, країна має можливість коригу-
вати товаропотік і географічну структуру 
експорту та імпорту для забезпечення 
довгострокових цілей розвитку країни, 
макроекономічної стабільності, стабіль-
ного курсу національної валюти та під-
тримання платіжного балансу.

Доцільно пригадати той факт, що, 
окрім митних тарифів, при вимірю-
ванні зовнішньої політики країни 
беруться до уваги ще й нетарифні 
обмеження. Останні є менш відкри-
тими, а отже, уряд країни має більше 
влади при здійсненні зовнішньотор-
гівельної політики, і, таким чином, 
при вимірюванні зовнішньої торгівлі 
виникає певна невизначеність, що, в 
свою чергу, дає недостовірну інформа-
цію про економічний стан країни. При 
нетарифних обмеженнях видається 
ліцензія на експорт чи імпорт, також 
проводиться обмеження на обсяг про-
дукції або вводиться заборона на нелі-
цензовану торгівлю. Тобто, насам-
перед, Світова організація торгівлі 
повинна переглянути нетарифні обме-
ження і з часом замінити кількісні 
обмеження еквівалентними їм за рів-
нем захисту митними тарифами.

У даний час існує поділ на певні 
види валютних курсів, що застосову-
ються у міжнародній валютній системі 
[3, с. 137]:

1. Тверді валютні курси щодо однієї національної 
валюти.

2. Тверді валютні курси щодо групи валют (змішана 
форма твердих і плаваючих курсів). Вони встановлю-
вались щодо валют групи країн-торгових партнерів.

3. Вільно плаваючі валютні курси.
Офіційно встановлені валютні курси опублікову-

ються в періодичних виданнях МВФ та інших спеці-
алізованих журналах.

Часто зміна валютного курсу є інструментом еко-
номічної політики держави.

Щоб експорт та імпорт різних країн можна було 
порівняти в міжнародній системі, на той момент, 
коли товар перетинає кордон, експорт розрахову-
ється у світових цінах на базі ФОБ, а імпорт – на базі 
цін СІФ. Враховуючи, що більшість товарів в між-
народній торгівлі транспортується морем, ціни екс-
порту та імпорту розраховуються, беручи за основу 
перевезення морським транспортом.

Вже через відмінності в базах розрахунків статис-
тично сукупна вартість світового експорту завжди 
буде меншою, ніж вартість світового імпорту на 
певну величину. Все це визначається взаємовідноси-
нами між країнами, конкурентоспроможністю про-
дукції цих країн на світовому ринку, обсягом та 
напрямами зовнішньоторговельних потоків. Вимі-
рювання обсягу експорту та імпорту може вестись 
також і у натуральних одиницях, що дає змогу 
одержувати середньостатистичні ціни або дані про 
ціни конкретних угод. Тобто існують індекси фізич-
ного обсягу експорту та імпорту, що характери-
зують динаміку зовнішньоторговельного товаро- 
обороту. Ці індекси вказують на зміни обсягів реаль-
них мас товарів. Фізичний обсяг міжнародної торгівлі 
може бути оцінений як у вагових одиницях, тобто  
у тоннах, кілограмах, фунтах тощо, так і у специфіч-
них одиницях вимірювання, наприклад у мішках, 
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Рис. 1. Інфраструктура забезпечення вимірювань  
зовнішньої торгівлі
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барелях, бушелях. Така невідповідність одиниць 
вимірювання спричиняє суттєві труднощіпри вимі-
рюванні основних показників зовнішньої торгівлі 
країни. І навіть незначна похибка може призвести 
до неправильного висновку щодо економічного стану 
країни, а отже, і до невірного ведення зовнішньотор-
гівельної політики.

Не меншої уваги заслуговує торгівля послугами.  
У зв’язку зі швидким розвитком інформаційних техно-
логій та нових засобів комунікації на ринках з’явився 
цілий ряд нових послуг. І знову постає проблема вимі-
рювання обсягу послуг. Складність вартісного вимі-
рювання полягає у виборі найбільш прийнятного спо-
собу обчислення обсягу послуг для конкретних умов. 
На відміну від товарів, послуги враховуються тільки  
у вартісному вираженні; послуги виробляються та 
споживаються одноразово і не потребують зберігання; 
більшість послуг базується на безпосередньому пря-
мому контакті між їх виробниками і споживачами  
(за винятком послуг, які надають за допомогою ЕОМ).

Вважається, що процедура експорту (імпорту) 
послуги здійснена на момент дати їх фактичного 
надання або одержання. Документами, що підтвер-
джують первинний облік експорту (імпорту) послуг, 
є рахунки на виконання, оформлені згідно з контр-
актами послуги.

Після отримання вихідної статистичної інфор-
мації певними службами розробляється міжнародна 
статистика, яка узагальнюється і приводиться до 
зіставного вигляду для детальної оцінки та аналізу.

Основним завданням міжнародних зіставлень є пере-
ведення національних рахунків різних країн у вартісні 
показники в єдиній валюті для того, щоб забезпечити  
їх пряму порівнянність. Одержання погоджених між 
собою результатів, що відповідали б визначеним вимогам, 
ускладнюється проведенням багатобічних зіставлень.

Існує п’ять основних вимог до міжнародних 
індексів [2, с. 143]:

1. Відповідність результатів. Це означає, що для 
певних країн результати порівняння повинні зале-
жати від цін, кількості і вагів тільки тих країн, що 
порівнюються. Цю умову можна виконати, напри-
клад, якщо порівнювати ВВП двох країн і користу-
ватися цінами або однієї, або другої, або середніми 
цінами цих країн. Якщо ж говорити про багатобічні 
зіставлення, то вони лише частково відповідають 
даній умові, оскільки базуються на використанні 
інформації з усіх країн, що порівнюються.

2. Незалежність від обраної базової країни (інварі-
антність індексів) означає, що від вибору країни, яку 
беруть за базу порівняння, не повинні залежати кін-
цеві результати порівняння. Базова країна повинна 
бути лише початком відліку. Результати зіставлення 
певним чином залежатимуть від вибору базової кра-
їни при використанні методів, що не забезпечують 
інваріантності індексів. Дану вимогу можна предста-
вити в аналітичному вигляді:

IA/B∙IB/A=1,                           (1)                          (1)

тобто добуток індексу, що виражає співвідно-
шення показників країни А до країни B, та індексу, 
що виражає співвідношення показників країни B до 
країни A, повинен бути рівний 1.

3. Транзитивність (переведення індексів), тобто 
логічне взаємоузгодження індексів, що має на меті 
виключити суперечливі результати. Аналітично дана 
вимога виражається так: результати прямого зістав-
лення (країни A і B) повинні дорівнювати результа-
там зіставлення через третю країну С :

IA/B=IA/С/ IB/С,                        (2)                         (2)

де IA/B – індекс прямого зіставлення показників 
країн A і B;

IA/С – індекс прямого зіставлення показників 
країн A і С;

IB/С – індекс прямого зіставлення показників 
країн B і С.

Вимога транзитивності є надзвичайно важли-
вою для багатобічних порівнянь, оскільки обчислені 
індекси для певної групи країн повинні бути взаємо-
узгоджені й не давати суперечливих відповідей.

4. Внутрішня узгодженість індексів. Тобто індекси 
для показника загалом повинні бути погоджені  
з індексами для його компонентів (частин). Іншими 
словами, обсяг показника повинен дорівнювати сумі 
обсягів його елементів (складових).

5. Вимога незалежності індексів від обраної сис-
теми одиниць вимірювання. Результати порівняння 
повинні бути однаковими, тобто не залежати від 
того, одиницями виміру якої країни користуються. 
А це означає, що для порівняння повинна викорис-
товуватися одна система виміру.

Таким чином, при проведенні міжнародних зістав-
лень макроекономічних вартісних показників вини-
кає дві основні проблеми, що потребують вирішення. 
Першою проблемою є уніфікація економічного змісту 
порівнюваних показників, а другою – вибір методу 
розрахунку результатів зіставлень, тобто методу пере-
рахунку показників національних валют в єдину гро-
шову одиницю. Якщо для вирішення першої проблеми 
використовують стандартні міжнародні класифікації 
та застосовують єдину методологію, то для вирішення 
другої проблеми враховують економічний зміст, цілі 
й завдання порівнювання, початкову інформацію, 
рівень її деталізації, точності й порівнянності та ана-
літичні вимоги, пред’явлені до результатів (індексів) 
міжнародних зіставлень.

Визначення рівня розвитку країни у співвідно-
шенні до інших країн дає змогу розробити рекомен-
дації для всіх країн і територій щодо уніфікованого 
розрахунку системи показників, побудованих за єди-
ною методологією. Саме тому надзвичайно важливим 
є максимально точно провести розрахунки основних 
показників вимірювання зовнішньої торгівлі. Одного 
показника не достатньо для аналізу зовнішньої 
торгівлі країни, тобто їх завжди треба розглядати  
в сукупності. І на перспективу, доцільно було б під-
коректувати систему показників міжнародної тор-
гівлі з метою отримання більш точних характерис-
тик економічного стану країни.

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, 
доходимо висновку, що існує ряд проблем, які 
ускладнюють вимірювання зовнішньої торгівлі кра-
їни. Це, насамперед, методологічні проблеми, а саме:

– Проблема співставності даних. Для того, щоб 
досягнути порівнянності одних даних з іншими, вико-
ристовують кілька класифікацій. Проте, не завжди 
враховується, що дані, одержані з різних обстежень, 
при зіставленні можуть дуже суттєво відрізнятися 
методологічно. Принципами, покладеними в основу 
використовуваних класифікацій, можуть бути: вироб-
ничо-технічні ознаки, призначення товару тощо.

– Проблема вимірюваності. Вимірювання обсягу 
експорту та імпорту може вестись у вартісних, нату-
ральних або трудових одиницях. Така невідповідність 
одиниць вимірювання спричиняє суттєві труднощі 
при вимірюванні основних показників зовнішньої 
торгівлі країни. І навіть незначна похибка може 
призвести до неправильного висновку щодо еконо-
мічного стану країни, а отже, і до невірного ведення 
зовнішньоторговельної політики.
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Також існує інституційна проблема. При пере-

міщенні товарів з країни походження до країни 
призначення через треті країни дуже часто виника-
ють розбіжності між статистичними даними. А це 
істотно впливає на показники зовнішньої торгівлі. 
У міжнародній статистиці при імпорті критерієм 
формування даних вважається країна походження 
товару, а при експорті – країна останнього відомого 
призначення. Враховуючи, що між багатьма євро-
пейськими країнами зникли кордони, для багатьох 
інших країн постала проблема, пов’язана з непря-
мим переміщенням.
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Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ  
БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Статтю присвячено дослідженню специфіки трансформації корпоративної структури світового ринку будівельних послуг  
в умовах глобалізації. Визначено, що така транснаціоналізація проявляється в диверсифікації діяльності інженерно-будівельних 
транснаціональних компаній, зростаючій динаміці діяльності зарубіжних філій будівельних ТНК та виділенні відокремленого 
положення універсальних компаній-підрядників на ринку. Зазначено, що на світовому ринку також продовжують активно та від-
окремлено діяти малі та середні спеціалізовані субпідрядні компанії, що концентрують свої зусилля на певних сегментах ринку.

Ключові слова: глобалізація, трансформація, корпоративна структура ринку, світовий ринок будівельних послуг.

Дугинец А.В., Морозова Е.П. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию специфики трансформации корпоративной структуры мирового рынка строительных услуг в 
условиях глобализации. Определено, что такая транснационализация выражается в диверсификации деятельности инженерно-
строительных транснациональных компаний, возрастающей динамике деятельности зарубежных филиалов строительных ТНК 
и выделении обособленного положения универсальных компаний-подрядчиков на рынке. Указано, что на мировом рынке также 
продолжают активно и обособленно действовать малые и средние специализированные субподрядные компании, которые кон-
центрируют свои усилия на определенных сегментах рынка.

Ключевые слова: глобализация, трансформация, корпоративная структура рынка, мировой рынок строительных услуг.

Duginets A.V., Morozovа E.P. THE TRANSFORMATION OF THE CORPORATE STRUCTURE OF THE WORLD MARKET FOR 
CONSTRUCTION SERVICES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

The article investigates the specifics of global market transformations of the corporate structure of construction services enterprises in 
the context of globalization. it is determined that this transnationalization is reflected in the diversification of engineering tncs, increasing 
construction activities’ dynamics of tncs’ foreign affiliates, and the emergence of a discrete state of universal contracting companies in 
the market. it is indicated that small and medium specialized subcontracting companies, which focus their efforts on specific market 
segments, also continue to actively and individually operate on the world market.

Keywords: globalization, transformation, corporate structure of the market, global market for construction services.
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Постановка проблеми. Світовий розвиток послі-
довно рухається шляхом міжнародної глобалізації, 
яка відрізняється високим динамізмом і взаємо- 
залежністю подій. Процес глобалізації є потужною 
рушійною силою інноваційної активності й впли-
ває на інноваційну діяльність на багатьох каналах 

через зростання міжнародної конкуренції, збіль- 
шення інтенсивності потоків товарів, послуг  
і знань через національні кордони і розширення 
різноманітних міжнародних взаємодій, ключову 
роль в яких відіграють транснаціональні корпора-
ції (далі – ТНК).
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Будівельна галузь характеризується меншим рівнем 
глобалізації через тривалість циклу будівельного вироб-
ництва і його жорстку залежність від діючих націо- 
нальних стандартів і правил проектування та будівни-
цтва. З одного боку, та ж сама інерційність і тривалість  
будівельного виробництва забезпечує більшу незво-
ротність процесів взаємного проникнення на ринки 
різних країн конкурентних матеріалів і технологій, з 
іншого – призводить до значної трансформації корпо-
ративної структури світового будівельного ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню відносин, що виникають на світо-
вому ринку будівельних послуг, присвячено праці 
таких іноземних вчених, як Р. Акофф, В. Беренс, 
Р. Данн, П. Друкер, Д. Кларк та ін. У вітчизняній 
економічній літературі в основному досліджуються 
окремі аспекти міжнародної торгівлі послугами, 
відображені в працях Т. Циганкової, А. Поручника,  
В. П’ятницького, О. Рогача, А. Румянцева, В. Сіденка, 
А. Філіпенка та інших.

Постановка завдання. Під час проведення дослі-
дження було визначено, що в українській науці зна-
чна увага найчастіше приділяється аналізу проблем 
розвитку внутрішнього ринку будівельних послуг. 
Разом з тим, змінам, які відбуваються в сучасних 
умовах на світовому ринку будівельних послуг, при-
свячено незначну кількість наукових праць, тому 
проведення досліджень у цьому напрямку дозволить 
обґрунтувати заходи щодо інтеграції українського 
ринку будівельних послуг в світову спільноту.

На основі викладеного можна сформулювати мету 
дослідження, яка полягає у визначенні специфіки 
трансформації корпоративної структури світового 
ринку будівельних послуг в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ключо-
вими суб’єктами світового ринку будівельних послуг 
є великі будівельно-підрядні ТНК, конкурентоспро-
можність яких на цьому ринку визначається такими 
факторами, як структура та характер пропонованих 
компаніями послуг, рівень цін та умови платежу і 
фінансування, використовувані технології проекту-
вання, будівництва та передачі об’єкта та наявність 
досвіду й кваліфікації в галузях управління будівни-
цтвом й управління проектом. Крім цього, важливу 
роль відіграють форми контрактів, що переважають 
на ринку в певний час та визначають ступінь і форму 
участі компаній-підрядників у реалізації зарубіжних 
будівельних проектів.

Протягом останніх тридцяти років попит на світо-
вому ринку будівельних послуг має тенденцію зміщення 
до реалізації відносно невеликих проектів сукупним 
обсягом інвестицій до 200 млн. дол. США. Найбільші 
будівельні ТНК за даних умов були вимушені включа-
тися в конкуренцію за малі та середні об’єкти будів- 
ництва, на які в попередні періоди вони зовсім не звер-
тали уваги. В умовах, що склалися, переваги ТНК  
в сфері управління великими проектами та мобілізації 
істотних ресурсів вже не гарантували їм безсумнівну 
конкурентоспроможну позицію на ринку. У не менш 
складній ситуації опинилися і компанії середніх роз-
мірів, у сферу інтересів яких почали інтенсивно втру-
чатися великі підрядні ТНК, тому зберегти свої конку-
рентні позиції на ринку могли тільки компанії, що мали 
яскраво виражену технологічну спеціалізацію.

Практика функціонування світового ринку буді-
вельних послуг свідчить, що замовники часто вико-
ристовують позикове фінансування для реалізації 
проектів. Висока частка замовників з країн, що роз-
виваються, в структурі сукупного попиту зумовила 
значне поширення кредитування на світовому ринку, 

при цьому основними кредиторами не обов’язково 
є класичні банки. В останні роки звичайною прак-
тикою в країнах, що розвиваються, стало фінан-
сування підрядниками споруджуваних об’єктів.  
Це також стало характерним в 1990-х рр. і в схід-
ноєвропейських країнах з перехідною економікою. 
Поряд з кредитуванням широко почали використо-
вуватися альтернативні методи фінансування, проте 
навіть зараз далеко не всі будівельні компанії можуть 
комбінувати в собі функції інвестора та підряд-
ника. Так, крупними ТНК іноді використовуються 
так звані «пай лоти» (англ. – «Sweat share»), що 
передбачає отримання частки акціонерного капіталу  
в обсязі частини виконаних робіт, яка не оплачу-
ється замовником. Ця частка, як правило, не пере-
вищує 10%. Криза заборгованості країн, що розви-
ваються, яка загострилася з 1980-х рр., призвела до 
широкого використання альтернативного фінансу-
вання будівельних проектів у вигляді бартерних та 
компенсаційних угод, незважаючи на підвищення 
ризиків використання таких методів.

Взагалі, організація фінансування, що стала 
одним з ключових чинників розвитку світового ринку 
будівельних послуг, часто є найважливішою умовою 
отримання підрядів для будівельних фірм. Причому 
широке застосування принципу фінансових гарантій 
характерне як для розвинених країн (Японія, Італія), 
так і для країн, що розвиваються. При цьому, напри-
клад, в Японії та Італії акцент зроблено на державне 
фінансування, яке носить в основному непрямий 
характер (на основі страхування кредитів комерцій-
них банків, субсидування процентних ставок). Під-
рядники з США, навпаки, не можуть спиратися на 
фінансову підтримку держави, проте не варто забу-
вати, що американські підрядні ТНК сильно перевер-
шують своїх зарубіжних конкурентів з ряду параме-
трів і багато питань можуть вирішувати самостійно.

Всього на даний час в структурі світового транс-
національного капіталу, який налічує 2 000 най-
більших компаній світу, представлено лише 49 буді-
вельних компаній (і це з урахуванням всіх секторів 
будівельної галузі), причому на світовому ринку буді-
вельних послуг в останні роки посилюються позиції 
китайських будівельних компаній. Але більшість 
існуючих рейтингів засновано на аналізі таких кла-
сичних показників, як активи, продажі та ринкова 
капіталізація, і тому вони не відображають всю спе-
цифіку ринку будівельних послуг, його динаміку і 
структуру, інноваційні параметри розвитку, а також 
інші показники галузевого характеру.

Транснаціональний характер діяльності багатьох 
будівельних компаній світу, що передбачає наявність 
великої мережі дочірніх компаній і філій за кордо-
ном, дозволяє їм здійснювати необхідні маневри з 
точки зору залучення найбільш сприятливих джерел 
фінансування проектів. Нерідко отримання контрак-
тів в третіх країнах через філію за кордоном зумов-
лене діючими міждержавними угодами про фінансу-
вання експорту, а також більш пільговим режимом 
страхування експортних кредитів і субсидування та 
загальною стійкістю відносин країни-замовника і 
країни базування філії. Так, наприклад, в Німеччині 
близько 90% контрактів національних будівельних 
компаній припадає на їх філії та спільні підприєм-
ства і лише близько 10% – на прямий експорт [1].

Найважливішим чинником міжнародної конку-
ренції на ринку будівельних послуг є здатність під-
рядної ТНК запропонувати потенційному замовнику 
комплексне фінансування разом з інженерно-буді-
вельними послугами, проте ця практика в останні 
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роки зазнала ряд змін, оскільки платоспроможність 
замовників з країн, що розвиваються, вже не має 
такого стабільного характеру, як це було раніше. 
Організація фінансування будівельних проектів, як 
і раніше, вимагає ініціативи з боку підрядних ком-
паній, що перш за все стосується країн, що розви-
ваються, за винятком нафтовидобувних країн Близь-
кого Сходу, де проектне фінансування в принципі не 
вимагає участі іноземних банків.

Крім того, успішну конкуренцію на світовому 
ринку будівельних послуг забезпечує застосування 
відповідних будівельних технологій. Так, в період 
активного підйому ринку в 1970–80-і рр. технологія 
будівництва не була особливо значущим фактором 
конкурентоспроможності і компанії легко знаходили 
попит на свої послуги. У свою чергу, реалізація вели-
ких проектів в будівництві вимагала від компаній зді-
бностей до концентрації фінансових і матеріальних 
ресурсів. До цього слід додати, що в той час ще був 
досить великий технологічний розрив між підрядни-
ками з основних країн-експортерів і підрядниками з 
країн, що розвиваються, тому не викликала сумнівів 
необхідність залучення зарубіжних підрядних ТНК.

Трохи пізніше попит на послуги будівельних 
ТНК змістився в бік реалізації проектів, які вимага-
ють спеціальної кваліфікації. Слід зазначити, що в 
останні десятиліття зміни технології будівництва, в 
порівнянні з іншими галузями економіки, були менш 
істотні, що властиво навіть для США і Японії. Одно-
часно в структурі будівельних витрат відбувається 
зростання частки послуг і зменшення матеріального 
компонента, що свідчить про поступову постінду-
стріалізацію галузі та прагнення будівельних ТНК 
розвинених країн відмовитися від виконання трудо-
містких видів робіт і все більше концентруватися на 
невиробничих операціях, зокрема, надання послуг з 
управління будівництвом.

Особлива роль в трансформації світового ринку 
будівельних послуг, як і в розвитку інших галузей 
економіки, належить технологічним інноваціям, 
оскільки в останні десятиліття відбувалися серйозні 
зміни в обладнанні та матеріалах, що використову-
ються в будівництві. Разом з тим, саме володіння 
конкретними технологіями істотно впливало на спе-
ціалізацію окремих країн на світовому ринку буді-
вельних послуг (наприклад, будівельні ТНК США є 
лідерами з виробництва технологій високоякісного 
бетону та робіт із захисту навколишнього середо-
вища; японські ТНК – лідери з автоматизації будів-
ництва і високоякісних сталевих конструкцій; ТНК 
країн Західної Європи мають перевагу в технологіях 
будівництва об’єктів транспортної інфраструктури).

Істотний вплив на трансформацію сучасного сві-
тового ринку будівельних послуг також мають інфор-
маційні та комунікаційні технології (далі – ІКТ), 
використання яких відкрило нові можливості для 
розвитку ринку. Їх стрімке поширення загострює 
конкуренцію на ринку через забезпечення оператив-
ного і дешевого інформаційного обміну між замовни-
ками, підрядниками і субпідрядниками, а також між 
штаб-квартирами та філіями провідних будівельних 
ТНК. ІКТ також полегшують процедуру організа-
ції міжнародних тендерів на будівництво та сприя-
ють зростанню ефективності використання ресурсів  
в рамках міжнародних інвестиційних проектів. 
Багато ТНК активно здійснюють власні НДДКР, тим 
самим удосконалюючи будівельні технології [1]. За 
рахунок цього діяльність ТНК на світовому ринку 
будівельних послуг слугує одним з ключових каналів 
трансферту технологій, які часто передаються під-

ряднику безпосередньо, наприклад, шляхом надання 
супутніх ліцензій. Така комбінація функцій можлива 
виключно для тих ТНК, які самостійно займаються 
розробкою промислових технологій (в США, напри-
клад, це – «M.W. Kellogg», «Stone & Webster», «ABB 
Lummus Crest»). Разом із тим, взаємини підрядних 
компаній з власниками технологій не зводяться 
лише до отримання ліцензій: нерідко між ними фор-
муються міцні зв’язки і постачальники технологій 
залучаються до участі в проекті для, наприклад, тех-
нологічного проектування.

Саме володіння підрядними ТНК власними тех-
нологіями слід розглядати як один з чинників, що 
сприяє поширенню на світовому ринку будівельних 
послуг контрактів «під ключ», оскільки надання 
гарантій замовнику і захист власності майже завжди 
вимагають виняткової відповідальності підрядної 
компанії за проектування та зведення об’єкта.

Незважаючи на те, що світовий ринок будівель-
них послуг є високо локалізованим (в останні роки, 
за закордонними оцінками, більше 95% загальносві-
тового обсягу будівельних робіт здійснюється компа-
ніями, що розташовані в тій країні, де знаходиться 
будівельний майданчик [2]), на світовому ринку 
діють сотні будівельно-підрядних ТНК, закордонні 
операції яких відіграють значну роль у їх діяль-
ності. Так, згідно з підрахунками американських 
експертів, на частку ТНК у 2013 р. припадало понад 
однієї третини нежитлового будівництва в світі [3]. 
Це ТНК, які виросли з найбільших національних 
компаній будівельних ринків США, Японії та Захід-
ної Європи, але до початку 1980-х рр. істотно розши-
рили сферу своїх міжнародних операцій за рахунок 
здійснення великих інвестиційних проектів в краї-
нах, що розвиваються.

У 1980–90-і рр. питома вага контрактів типу 
«проектування–будівництво» і «під ключ» була 
невеликою. Великі міжнародні підрядні ТНК зазви-
чай управляли закордонними проектами зі штаб-
квартири. В наш час ці компанії створили децентра-
лізовану систему реалізації проектів, яка включає і 
послуги проектного фінансування, а також перед-
бачає експлуатацію побудованих об’єктів на основі 
моделі BOT (англ. «Build – Operate – Transfer») та 
лізингових схем. Власне, через зміни структури 
споживчого попиту змінився і розширився перелік 
послуг, що надаються великими підрядними ТНК. 
Крім того, як зазначають деякі науковці, вони стали 
ширше використовувати свої конкурентні переваги 
над місцевими компаніями [4]. В організаційній 
структурі великих підрядних ТНК також відбулися 
серйозні зміни, що виразилися в зростанні числа 
зарубіжних філій і трансформації централізованої 
структури управління в мережеву. За оцінками,  
у 2013 р. частка обороту європейських підрядних 
компаній в їх зарубіжних (неєвропейських) філіях 
досягла 57% (93,5 млрд. євро) [5].

В умовах широкого поширення контрактів на умо-
вах BOT або BOOT (англ. «Build – Own – Operate – 
Transfer») будівельними ТНК у своїй структурі було 
створено ряд спеціальних підрозділів. Дана модель 
знайшла широке поширення у всіх секторах світового 
ринку будівельних послуг і в багатьох країнах [6].

Зміна кон’юнктури світового ринку будівель-
них послуг після глобальної кризи 2008–2009 рр., 
спільно з триваючими процесами приватизації в 
житлово-комунальних господарствах країн, що роз-
виваються, підштовхують будівельно-підрядні ком-
панії до трансформації своїх бізнес-стратегій на 
основі їх адаптації до вимог глобалізації. Так, для 
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багатьох малих і середніх підприємств країн, що 
розвиваються, і країн з перехідною економікою саме 
субпідрядні операції стали чинником їх успішного 
виходу на світовий ринок будівельних послуг. Багато 
крупних західних будівельних ТНК стали викорис-
товувати послуги субпідрядників з країн, що роз-
виваються, замість компаній з розвинених країн, 
оскільки це для них виявляється більш вигідним.

Характерною ознакою транснаціоналізації струк-
тури сучасного світового ринку будівельних послуг є 
диверсифікація діяльності багатьох інженерно-буді-
вельних компаній, що характерно, наприклад, для 
Японії, де найбільші будівельні компанії, що здійсню-
ють підрядне будівництво, також займаються опера-
ціями з нерухомістю та фінансуванням (виступають 
в якості інвесторів). До числа таких ТНК в Японії 
можна віднести корпорації «Kajima» і «Shimizu».

Більшість підрядних та інженерно-будівельних 
компаній не розрізняють для себе діяльності на 
світовому та внутрішньому ринках, проте в деяких  
ТНК зарубіжні операції відіграють важливе зна-
чення в їх стратегіях, що відбивається на їх органі-
заційній структурі. Слід також зазначити зростаючу 
динаміку діяльності зарубіжних філій будівель-
них ТНК. Причому функція цих філій полягає 
не тільки в забезпеченні контракту для материн-
ської компанії – нерідко філії самостійно здій-
снюють проекти з будівництва у третіх країнах  
(це стосується, наприклад, таких великих ТНК, як 
«Vinci», «Hochtief» тощо).

Практично всі великі міжнародні підрядні компа-
нії на сьогоднішній день є диверсифікованими струк-
турами. Але тим не менш, в корпоративній структурі 
світового ринку будівельних послуг чітко простежу-
ється група компаній, що працюють в окремих галу-
зях (як правило, вони працюють в різних секторах, 
окрім промислового будівництва), а також група  
універсальних компаній-підрядників – «Chiyoda» 
(Японія), «Morrison Knudsen» (США), «Vinci»  
(Франція), «Bilfinger + Berger» (Німеччина), «Hyundai 
Engneering & Construction» (Південна Корея),  
«Skanska» (Швеція) та ін.

З огляду на спеціалізацію деяких будівельних 
компаній, виконання будівельних робіт може покла-
датися на дрібних субпідрядників, а передпроектні 
послуги, проектування, управління будівництвом і 
пусконалагоджувальні роботи здійснюються великою 
будівельною ТНК. У наш час оптимальними марке-
тинговими стратегіями на світовому ринку будівель-
них послуг прийнято вважати спеціалізацію малих і 
середніх будівельних компаній, а також концентра-
цію їх зусиль на певних сегментах ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Транснаціона-
лізація корпоративної структури світового ринку буді-
вельних послуг в останні роки проявляється в дивер-
сифікації діяльності інженерно-будівельних ТНК, 
зростаючій динаміці діяльності зарубіжних філій буді-
вельних ТНК, істотному збільшенні прямих іноземних 
інвестицій будівельних ТНК та виділенні відокремле-
ного положення універсальних компаній-підрядників на 
ринку. Однак на світовому ринку продовжують активно 
та відокремлено діяти малі та середні спеціалізовані 
субпідрядні компанії, що концентрують свої зусилля на 
певних сегментах ринку. В останні роки на світовому 
ринку будівельних послуг з урахуванням трансформації 
його корпоративної структури склалися такі наступні 
основоположні тенденції: перехід до реалізації відносно 
невеликих інвестиційних проектів, часте використання 
інструментів позикового фінансування для реалізації 
проектів, істотне посилення позицій китайських компа-
ній в зарубіжному будівництві, зміни в організаційній 
структурі будівельних ТНК, що виразилися в зростанні 
числа зарубіжних філій і трансформації централізова-
ної структури управління в мережеву, підвищення зна-
чення субпідряду як фактору успішного впровадження 
малих і середніх будівельних компаній з країн, що роз-
виваються, в післякризових умовах і поступове витіс-
нення країнами, що розвиваються, розвинених країн  
у здійсненні великих міжнародних проектів як в жит-
ловому будівництві, так і в зведенні об’єктів соціальної 
та дорожньо-транспортної інфраструктури.
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СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Успішна інтеграція еко-
номіки України до міжнародного співтовариства 
можлива на основі дотримання ключових соціально-
економічних пріоритетів, реалізації механізмів та 
стратегічних орієнтирів соціально-економічного роз-
витку. Виконання поставлених вище завдань перед-
бачає розбудову парадигми інноваційного розвитку 
економіки нашої країни, що сприятиме вирішенню 
організаційних, функціональних і структурних про-
блем. Тому інноваційний розвиток економіки Укра-
їни неможливий без належної розбудови виробничої, 
соціальної, фінансової інфраструктури як основи еко-
номічного зростання та забезпечення добробуту насе-
лення. У такому випадку актуальності набуває визна-
чення граничних умов, які не повинні порушуватися 
в контексті інноваційного розвитку економіки країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пер-
шим вченим, який звернув увагу на природу інно-
вацій та відзначив необхідні умови для їх впрова-
дження суб’єктами господарювання та подальшого 
розвитку, а саме науково-організаційну комбінацію 
виробничих факторів та мотивацію підприємниць-
ким духом, став Й. Шумпетер [1].

З-поміж наших сучасників питанням інновацій-
ного розвитку, обґрунтуванню факторів, механіз-
мів та вимог до різних секторів економіки приді-
лили увагу такі вітчизняні науковці, як О.І. Амоша,  
В.М. Геєць, Л.І. Федулова, В.В. Зянько та інші. 
Зокрема, О.І. Амоша обґрунтував передумови при-
йняття рішень на інноваційному шляху розвитку 
економіки, в тому числі звернув увагу на соціальні 
аспекти економічного зростання [2; 3]. В.М. Геєць 
досліджує вимоги до інноваційної ринкової економіки 
в умовах сучасності, її якісні характеристики [4].  

Л.І. Федулова оцінює широкий спектр детермінантів 
інноваційного розвитку як на національному, так і 
на регіональному рівнях [5; 6]. Поєднання передумов 
та пріоритетів інноваційного розвитку на макро- та 
мікрорівнях здійснюється у працях В.В. Зянько [7].

Мета статті. Проте, незважаючи на істотний нау-
ковий доробок у царині обґрунтування питань щодо 
соціально-економічних вимог для досягнення цілей 
інноваційного розвитку, недостатньо дослідженими 
залишаються прикладні аспекти граничних вимог для 
досягнення цілей інноваційного розвитку сучасної рин-
кової економіки. Тому метою нашої статті є розмежу-
вання імперативів інноваційного розвитку країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. У тео-
ретичному аспекті поняття «імператив» було обґрун-
товано ще І. Кантом у праці «Критика практичного 
розуму». Згідно поглядів вченого імператив визначався 
як «вольова максима», «категоричне веління», «пану-
юча даність у формі вищого принципу» [8, с.  28–29]. 
Проте визначення імперативу можна розглядати,  
виходячи з різноманітного змістовного наповнення,  
що пов’язане із об’єктивно різноманітною приро-
дою чинників, які зумовлюють проходження того 
або іншого процесу чи явища. Зокрема, з огляду на 
об’єктивні процеси та тенденції розвитку сучасності, 
на нашу думку, імперативи інноваційного розвитку 
України варто розглядати виходячи з основного спек-
тру соціально-економічних факторів впливу на трьох 
рівнях: глобальному, державному та ринковому, який 
конкретизується з огляду на імперативи інноваційного 
розвитку суб’єктів господарювання (рис. 1).

Інноваційний розвиток ринкової економіки України 
тісно пов’язаний із специфікою та динамікою прохо-
дження інноваційних процесів на міжнародних рин-
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ках, що знаходить свій прояв у якості імперативів 
на глобальному рівні. Під глобальним рівнем прояву 
імперативів інноваційного розвитку України розу-
міємо ті вимоги, виконання яких дозволяє націо- 
нальній економіці бути конкурентоспроможною та 
інноваційною з огляду на позиції інших країн у між-
народному просторі.

Оскільки інноваційний розвиток країни не може 
бути відособленим від інших країн, вимоги глобаль-
ного рівня знаходять свій прояв у зовнішньоеко-
номічних імперативах. Зовнішньоекономічні імпе-
ративи формуються як відображення зарубіжного 
досвіду стимулювання інноваційного розвитку, який 
одночасно формує провідні міжнародні тенденції 
інноватизації та створює основу для їх покращення 
на національному рівні.

Наприклад, у розвинених країнах Європи для 
стимулювання інновацій використовуються диферен-
ційовані податкові пільги:

– екстраконцесії – специфічні пільги, які дозво-
ляють підприємствам фінансувати за рахунок подат-
кової бази понад 100% власних інноваційних витрат;

– податковий кредит – пільги, що створюють 
можливість для підприємств фінансувати частку 
власних інноваційних витрат за рахунок податкових 
зобов’язань [9, с. 120].

У свою чергу, ефект від такого стимулювання 
проявляється у зростанні якісного рівня інновацій 
не лише на рівні розвинених країн, але й в одночас-
ному розширені горизонтів інноваційного розвитку 
на міжнародному рівні. Зокрема, це знаходить свій 
практичний прояв у модернізації технологій, форму-
ванні технологічних імперативів інноваційного роз-
витку на глобальному рівні.

З огляду на зазначене, справедливим є твердження 
про прямий зв’язок технологічних тенденцій, які є 
пріоритетними на міжнародному рівні, із пріоритет-

ними технологіями для економіки країни та, відпо-
відно, її конкурентоспроможністю на міжнародному 
рівні. Адже інноваційно розвинена економіка має бути 
одночасно модернізованою. Тому своєрідним відобра-
женням відповідності національної економіки техно-
логічним вимогам на глобальному рівні є індикатори 
інноваційної модернізації економіки країни. Зокрема, 
вартими уваги є макроекономічні показники:

– частка доданої вартості переробної промисло-
вості у ВВП;

– додана вартість переробної промисловості на 
душу населення.

Серед індикаторів місця іноземних технологій  
в інвестиційній модернізації економіки країни є чис-
тий приплив прямих іноземних інвестицій, імпорт 
капітальних товарів, імпорт неуречевлених техноло-
гій [10, с. 95].

Проте конкурентоспроможність національної еко-
номіки на міжнародному рівні є достатньо складним 
та комплексним аспектом дослідження, тому на прак-
тиці, здебільшого, оцінюються імперативи інновацій-
ного розвитку, характерні для конкретних сфер та 
окремих галузей. Це зумовлено специфікою готового 
продукту та особливостями пріоритетних інноваційних 
технологій, які доцільно застосовувати з метою мак-
симізації ефективності виробничого процесу та отри-
мання максимально можливого кінцевого результату.

В свою чергу, сприйняття усього нового багато в 
чому залежить від пріоритетних тенденцій, які пану-
ють у суспільстві. Адже людський капітал все час-
тіше стає каталізатором впровадження інновацій та 
реалізації інноваційних пріоритетів, збільшується 
значущість конкуренції за нього, а також мобіль-
ності технологічних знань (особливо це характерно 
для економік США та Китаю). У зв’язку з різним 
рівнем науково-технологічного розвитку країн світу 
у багатьох випадках ринки праці для висококвалі-
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 Рис. 1. Прояви імперативів інноваційного розвитку країни
Джерело: узагальнено автором
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фікованих кадрів стали незбалансованими, що при-
зводить до незадовільного кадрового забезпечення 
низки фірм, особливо це характерне для сфери новіт-
ніх технологій. Значні відмінності в мотивах, мож-
ливостях та результатах потоків людського капіталу 
все більше актуалізували питання інтернаціональної 
мобільності та посилення значення аутсорсингу та 
фактора кроскультурності [5].

Виходячи із цього, передумови для запозичення 
прогресивного досвіду інноваційного розвитку на гло-
бальному рівні формують так званий суспільний імпе-
ратив, який полягає як у здатності сприймати чужий 
прогресивний досвід, так і у намірі ділитися власним 
досвідом інноваційного розвитку з іншими суб’єктами. 
Тому на глобальному рівні вимоги економічного, тех-
нологічного та галузевого характеру виконуються за 
умови збереження суспільних імперативів інновацій-
ного розвитку, які фактично показують готовність сус-
пільства до впровадження якісно нових інновацій.

На практиці конкретизація глобальних імпера-
тивів інноваційного розвитку відбувається на рівні 
держави, оскільки саме тут відбувається форму-
вання національних пріоритетів та стратегій іннова-
ційного розвитку. Адже складність та динамічність 
економіки, детермінованої інноваціями, вимагає 
від держави пошуку все нових напрямів для управ-
ління інноваціями. Саме тому в більшості розвине-
них країн виникає підхід, заснований на побудові 
так званої національної інноваційної системи, яка 
дозволяє впроваджувати багатовекторну комплексну 
горизонтальну політику. При чому успіх та динамізм 
інноваційного процесу є наслідком здатності держав-
ної влади пристосуватися та активніше управляти 
існуючими інноваціями із використанням диферен-
ційованих інструментів впливу. Незмінним інстру-
ментарієм державного впливу на результати інно-
ваційної діяльності залишається законодавство, яке 
створює вимоги для операційної діяльності в контек-
сті інноваційного розвитку.

Поряд із законодавчою основою реалізація сучас-
них інноваційних пріоритетів вимагає стимулю-
вання, яке здебільшого конкретизується за посеред-
ництвом груп фінансово-економічних та факторів 
механізмів державного впливу. Наприклад, успішна 
реалізація пріоритетів державної фінансової полі-
тики відбувається за умови визначення таких імпера-
тивів, як: банківська система та монетарна політика 
центрального банку, регуляторні впливи на сучасний 
борговий ринок, визначені державні пріоритети роз-
витку ринків фінансових послуг, регуляторні впливи 
на сучасний стан та шляхи активізації національного 
фондового ринку, регулювання ринку деривативів та 
їх інноваційних різновидів, інформаційно-мереже-
вий ринок, що обслуговує фінансову сферу, державні 
впливи на забезпечення транспарентності фінансової 
політики на міждержавному рівні [11, с. 406].

Одночасно держава має стимулювати позитивне 
соціальне сприйняття інновацій, адже базою іннова-
цій стають саме потоки знань та поєднання зусиль 
учасників інноваційного процесу.

Проте на рівні держави обов’язковою умовою для 
пришвидшення тенденцій інноваційного розвитку є 
не лише диференціація імперативів, але й їх поєд-
нання за рахунок вибору оптимального інструмента-
рію стимулювання інновацій. З огляду на сучасні тен-
денції в Україні узагальнюючими імперативами для 
груп фінансово-економічних та соціальних імперати-
вів є законодавчі. Зокрема, окремі пільги для стиму-
лювання інноваційного розвитку передбачені Законом  
України «Про інноваційну діяльність», Законом 

України «Про спеціальний режим інноваційної діяль-
ності технологічних парків», Податковим кодексом 
України та рядом інших нормативно-правових актів.

Кінцевими споживачами державних пільг ста-
ють суб’єкти, які впроваджують інновації. В умо-
вах сучасного прогресивного суспільства більшість 
із них функціонує в умовах ринку, що визначає 
обов’язковою вимогою для їх інноваційного роз-
витку конкурентоспроможність. Імперативи кон-
курентоспроможності знаходять свій прояв у інте-
лектуальних, технологічних, науково-технічних та 
інформаційних ресурсах, а також традиційних ресур-
сах, що використовуються в інноваційній діяльності 
та набувають інноваційного змісту; інституціональ-
них умовах, організаційних можливостях, які забез-
печують інноваційну діяльність та безперервність 
інноваційних процесів; інноваційній стратегії розви-
тку. У свою чергу, в контексті посилення тенденцій 
глобалізації імперативи конкурентоспроможності 
набувають якісно нового змісту, а саме проявляються 
за рахунок: ресурсів, генерованих на міжнародному 
рівні та залучених до національної економіки, або 
створених у країні за участю іноземного капіталу, 
технологій, знань; ринкових та інституціональних 
умов та можливостей використання таких ресурсів; 
інтегративних стратегій, які базуються на міжнарод-
них взаємодіях [12, с. 10].

Тобто реалізація імперативів конкурентоспро-
можності відбувається виходячи із національних та 
міжнародних умов. Проте їх впровадження немож-
ливе без дотримання внутрішніх вимог, а саме тех-
нологічних та фінансово-економічних імперативів, а 
також імперативів бізнес-культури. Такі імперативи 
проявляються за рахунок реалізації можливостей та 
вибору пріоритетів інноваційного розвитку на рівні 
конкретних суб’єктів господарювання.

Висновки. Таким чином, на сьогодні інноваційний 
розвиток вимагає реалізації вимог на різних рівнях. 
Зокрема, важливим є теоретичне обґрунтування для 
подальшого практичного застосування ключових груп 
імперативів інноваційного розвитку країни, а саме:

– на глобальному рівні зовнішньоекономічні 
імперативи знаходять свій прояв за рахунок реалі-
зації зарубіжного досвіду, а також стимулювання 
та підтримки його сприйняття на національному 
рівні; виявом технологічних імперативів є форму-
вання якісного рівня технологій на міжнародному 
рівні; галузеві імперативи діють відповідно до спе-
цифіки конкретної галузі та її популяризації у світі;  
суспільні тенденції є узагальнюючими для зазначе-
них вище груп імперативів, які визначають можли-
вості та перспективи їх подальшого впровадження;

– на державному рівні фінансово-економічні та соціа- 
льні імперативи узагальнюються за посередництвом 
законодавчих імперативів, які передбачають державне 
стимулювання подальшому інноваційному розвитку;

– на ринковому рівні імперативи реалізуютьсяза 
посередництвом суб’єктів господарювання, які на основі 
внутрішніх імперативів та зовнішніх факторів досяга-
ють зростання конкурентоспроможності та розширення 
спектру можливостей інноваційного розвитку.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Инновационный менеджмент : [справ. пособие] / [под ред.  

П.Н. Завалина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели]. – Изд. 2-е. – М.: 
ЦИСН, 1998. – 568 с.

2.  Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми 
та рішення / О.І. Амоша // Економіст : наук. журнал. – 2008. –  
№ 6. – C. 28–34.



32 Серія Економічні науки

Випуск 19. Частина 1. 2016

3.  Амоша О.І. Соціальний потенціал сталого розвитку:  
інноваційні механізми формування та використання :  
[монографія] / [О.І. Амоша, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова та ін.] ;  
Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк :  
[Ін-т економіки промисловості НАН України], 2014. – 478 с.

4.  Геєць В.М. Якісні зміни в економіці України є нагальними /  
В.М. Геєць // Вісник Національного банку України. – 2014. –  
№ 4(218). – С. 5–9.

5. Федулова Л.І., Шовкун І.А. та ін. Регіональні інноваційні  
системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти роз-
витку [наук.-аналіт.доп.] / [Л.І.Федулова, І.А.Шовкун, та ін.],  
за ред. д.е.н., проф. Л.І. Федулової // НАН України, Ін-т екон. 
та прогнозув. – К., 2012. – 132 с.

6.  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних 
систем: уроки для України / Л.І. Федулова // Актуальні проб- 
леми економіки. – 2015.– № 4(166). – С. 94–103.

7.  Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове 
забезпечення в умовах транзитивних змін економіки України: 
[монографія] / [В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, В.В. Зянько]. – 
Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.

8.  Камротов М.В. Идентификация режимов динамики валют-
ного курса доллар – евро: поход на основе реконструкции 
нелинейных динамических систем / М.В. Камротов // Вопросы 
экономики. – 2010. – № 12. – С. 82–98.

9. Желюк Т.Л. Аналіз використання фіскального інструментарію  
в становленні інноваційної економіки / Т.Л. Желюк // Економіч-
ний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний еко-
номічний університет; редкол. : В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 
Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського 
національного економічного університету «Економічна думка», 
2015. – Том 22. – № 1. – С. 117–124.

10.  Саліхова О.Б. Іноземні технології як детермінанта інвести-
ційно-інноваційних процесів в Україні / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак //  
Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 2(35). – С. 93–104.

11.  Лук’янов В.С. Регуляторні імперативи сучасних фінансових 
ринків / В.С. Лук’янов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  
№ 1(163). – С. 403–411.

12.  Тараненко І.В. Системологічні засади факторного забезпечення 
стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн / І.В. Тара-
ненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 8–13.

УДК 330:303.732.4

Голюк В.Я.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»

МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Статтю присвячено дослідженню методології системного аналізу у контексті його використання для формування та прове-
дення ефективної державної економічної політики. У статті узагальнено підходи науковців до визначення сутності системного 
аналізу, розглянуто суть категорії «система» та класифікації системних об’єктів, етапи еволюції системного аналізу. Особливу 
увагу приділено теорії самоорганізації систем та особливостям її використання у економічних дослідженнях.

Ключові слова: система, елемент, системний аналіз, взаємодія, самоорганізація.

Голюк В.Я. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Статья посвящена исследованию методологии системного анализа в контексте его использования для формирования и про-
ведения эффективной государственной экономической политики. В статье обобщены подходы ученых к определению сущности 
системного анализа, рассмотрены суть категории «система» и классификации системных объектов, этапы эволюции систем-
ного анализа. Особое внимание уделено теории самоорганизации систем и особенностям ее использования в экономических 
исследованиях.

Ключевые слова: система, элемент, системный анализ, взаимодействие, самоорганизация.

Goliuk V.Y. METHODOLOGY OF SYSTEM ANALYSIS AND ITS USE IN ELABORATION OF THE STATE ECONOMIC POLICY
The aim of the paper is to investigate the methodology of system analysis and the way to apply it to elaborate and implement effective 

state economic policy. The paper summarizes scientific approaches to the essence of the system analysis, considers the essence of the 
category «the system» and the classification of the system objects, stages of evolution of the system analysis. Particular attention is paid 
to the theory of self-organizing systems and the peculiarities of its use in economic research.

Keywords: system, element, system analysis, interaction, self-organization.

Постановка проблеми. Нині в умовах суттєвого 
падіння обсягів ВВП України питання розробки та 
реалізації ефективної державної економічної полі-
тики постає особливо гостро. Невід’ємною переду-
мовою формування перспективних напрямів рефор-
мування вітчизняної економіки є дослідження 
національного господарства за допомогою широкого 
спектру методологічного інструментарію, одним  
з важливих елементів якого є системний аналіз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систем-
ний аналіз та особливості його використання у еко-
номічних дослідженнях були і залишаються предме-

том наукового інтересу низки як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців, а саме Н. Блауберга, В. Бран-
ського, І. Гречинової, М. Згуровського, Е. Князевої,  
С. Курдюмова, В. Лекторського, Г. Мучника,  
Н. Овчиннікова, І. Пригожина, О. Пугачової, Г. Руза-
вина, В. Садовського, С. Серьогіної, В. Спіцнаделя,  
Г. Хакена, Е. Юдіна та ін. Однак специфіка економіч-
ної системи України все ще вимагає проведення ана-
лізу принципів організації її елементів та структури.

Мета статті полягає у дослідженні сутності сис-
темного аналізу та принципів його використання  
у вивченні економічних систем.
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нальне господарство, його елементи, структура та 
принципи організації нерідко виступають об’єктом 
досліджень, що проводяться за допомогою інстру-
ментарію системного аналізу. Свідчення перших 
кроків у використанні системного підходу у дослі-
дженнях науковці знаходять ще у знахідках періоду 
античності. І. Гречина виділяє п’ять основних етапів 
еволюції системних ідей [1, с. 17]:

I. Період від античності до початку XV ст. охо-
плює появу і розвиток системних ідей.

II. Протягом періоду з початку XV ст. до кінця 
XVІІІ ст. відбувається формування перших систем-
них теорій, які охоплюють усі галузі знань.

III. У кінці XVІІІ – на початку ХХ ст. систем-
ність перетворюється в наукове знання про формації, 
стає інструментом пізнавальної діяльності.

IV. Протягом ХХ ст. зароджуються перші основи 
системного підходу як методології наукових дослі-
джень.

V. Період кінця ХХ – початку ХХІ ст. характери-
зується глобалізацією системних ідей і методів.

Існує багато визначень системного підходу.  
А. Холл розглядає системний підхід як інтеграцію, 
синтезований розгляд різних сторін явища, об’єкта.  
С. Оптнер вважає, що системний підхід – адекватний 
засіб дослідження і розробки не будь-яких об’єктів, 
дозвільно названих системами, а лише таких, які є орга-
нічним цілим. [2, с. 152]. Саме під впливом методоло-
гічних ідей системного підходу було сформовано інстру-
ментарій системного аналізу, який виник на потребу 
вирішення комплексних проблем у сфері управління [3, 
с. 56]. Серед численних сфер використання системного 
аналізу слід вказати і сектор розробки та імплементації 
національної економічної політики.

Ю. Черняк пропонує наступне визначення сис-
темного аналізу: системний аналіз – це методологія 
дослідження властивостей і відносин у об’єктах, що 
важко піддаються розумінню, за допомогою проти-
ставлення цих об’єктів як цілеспрямованих систем 
і вивчення властивостей цих систем, взаємовідно-
син між цілями і засобами їх реалізації [4, с. 4]. 
На думку В. Спіцнаделя, суть системного аналізу 
полягає у наступному. Він розглядається як мето-
дологія поглибленого усвідомлення (розуміння) і 
впорядкування (структуризації) проблеми. Систем-
ний аналіз пов’язаний з прийняттям оптимального 
рішення з багатьох можливих альтернатив, кожна 
з яких оцінюється з позиції тривалої перспективи. 
Таким чином, В. Спіцнадель розглядає системний 
аналіз як сукупність методів і засобів розробки, при-
йняття і обгрунтування рішень [2, с. 168]. Такий 
підхід повністю відповідає потребам як макро-, так 
і мікрорівня економічної науки, адже реалізація 
ефективної державної економічної політики потре-
бує попереднього грунтового аналізу об’єкту полі-
тики – економічної системи – з метою виокремлення 
рішень, спрямованих на стимулювання її розвитку.

Позитивною рисою системного аналізу є те, що 
він дозволяє систематично та ефективно поєднувати 
судження й інтуїцію експертів у відповідних облас-
тях. Використання системного аналізу в економічній 
науці передбачає синтез аналітичних даних, що сто-
суються окремих зрізів, частин та елементів дослі-
джуваного об’єкта, їх структур, а також структури 
об’єкта в цілому. Системний аналіз має й обмеження. 
Обмеженість системного аналізу зумовлена переду-
сім неуникною неповнотою аналізу. Деякі фактори 
соціально-політичного характеру повинні відігра-
вати важливу роль при розробці та виборі альтерна-

тив. Але сьогодні не існує навіть наближених спосо-
бів виміряти ці фактори, і доводиться враховувати їх 
інтуїтивно. Основним і найбільш цінним результатом 
системного аналізу визнають не кількісні конкретні 
шляхи вирішення проблеми, а збільшення ступеня її 
розуміння і можливих шляхів вирішення у спеціа-
лістів і експертів [2, с. 168].

Основу категорійного апарату системного ана-
лізу при використанні його, у тому числі у еконо-
мічних дослідженнях, складають поняття: система, 
зв’язок, структура, елемент, системний параметр. 
Система (грець. – «складене з частин», «з’єднання», 
від «з’єдную, складаю») – це об’єктивна єдність зако-
номірно пов’язаних один з одним предметів, явищ, 
а також знань про природу і суспільство. Досить 
вичерпну характеристику поняття системи дає В. Спіц-
надель, який виділяє такі основні властивості системи:

1. Система є насамперед сукупністю елементів. 
За певних умов елементи можуть розглядатися як 
системи.

2. Наявність істотних зв’язків між елементами і 
(чи) їх властивостями, що перевищують за потуж-
ністю зв’язки цих елементів з елементами, що 
не входять до даної системи. Ця властивість виді-
ляє систему з навколишнього середовища у вигляді 
цілісного об’єкта.

3. Наявність певної організації, що проявляється 
у зниженні термодинамічної ентропії (ступеня неви-
значеності) системи у порівнянні з ентропією систе-
моформуючих факторів, що визначають можливість 
створення системи. До цих факторів відносять кіль-
кість елементів системи, кількість наявних зв’язків, 
які може мати елемент, тощо.

4. Існування інтегративних властивостей, тобто 
властивих системі в цілому, але не властивих ні 
одному з її елементів окремо. Їх наявність свідчить 
про те, що властивості системи, хоча і залежать від 
властивостей елементів, але не визначаються ними 
повністю [2, с. 118–119].

Всі реально існуючі сукупності об’єктів (а будь-
яка економічна система є такою сукупністю, хоча і  
не кожна сукупність є системою) можна поділити на три 
великі класи: неорганізовані сукупності, неорганічні 
системи, органічні системи. Неорганізована сукупність 
позбавлена будь-яких істотних рис внутрішньої орга-
нізації. Зв’язки між її складовими мають зовнішній, 
випадковий, несуттєвий характер. Входячи до складу 
такого об’єднання чи залишаючи його, складові не 
зазнають жодних змін, що говорить про відсутність  
у такої сукупності цілісних, інтегративних властивос-
тей. Така сукупність позбавлена системного характеру 
[2, с. 125].

Два інших класи сукупностей – неорганічні та 
органічні економічні системи – характеризує наяв-
ність зв’язків між елементами і прояв у цілісній сис-
темі нових властивостей, нехарактерних окремим 
елементам. Досить важко здійснити чіткий поділ 
вказаних систем за структурною ознакою (тобто за 
їх складом, будовою). Справа у тому, що в основі від-
мінностей органічних і неорганічних цілісних систем 
лежать особливості притаманних їм процесів розви-
тку; структура ж системи є результатом цих процесів 
і пояснюється ними. Органічна система є цілим, що 
саморозвивається, у процесі свого розвитку прохо-
дить послідовні етапи ускладнення і диференціації. 
Цим пояснюються наступні специфічні властивості 
органічних систем у економіці, що відрізняють їх від 
систем неорганічних.

1. Органічна система має не тільки структурні, а 
й генетичні зв’язки.
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2. Органічна система має не тільки зв’язки коор-
динації (взаємодії елементів), але й зв’язки субор-
динації, зумовлені походженням одних елементів  
з інших, виникненням нових зв’язків і т.д.

3. Органічна система має особливі керуючі меха-
нізми, через які структура цілого впливає на харак-
тер функціонування і розвиток частин.

4. У неорганічному цілому у зв’язку з менш тіс-
ною залежністю між системою та її складовими осно-
вні властивості частин визначаються їх внутрішньою 
структурою, а не структурою цілого. Зв’язки все-
редині цілого не викликають докорінних якісних 
перетворень частин. З цим пов’язана здатність час-
тин неорганічного цілого до самостійного існування. 
А у органічному цілому основні властивості частин 
визначаються закономірностями, структурою цілого. 
Залежність між такою системою та її компонентами 
є настільки тісною, що елементи системи позбавлені 
здатності до самостійного існування.

5. Якщо у неорганічних системах елемент часто є 
активнішим, ніж ціле, то з ускладненням організації 
активність все більшою мірою передається від частин 
цілому.

6. Органічне ціле формується з тих частин, які 
функціонують у розвинутому цілому. Під час роз-
витку органічної системи відбуваються якісні зміни 
частин разом з цілим.

7. Стійкість неорганічних систем зумовлена ста-
більністю елементів; навпаки, необхідною умовою 
стійкості органічних систем є постійне оновлення їх 
елементів.

8. Всередині органічного цілого існують своєрідні 
блоки (підсистеми) [2, с. 125–129].

Спільні риси досліджуваних системних об’єктів 
лягли в основу їх класифікацій, які широко викорис-
товуються як економістами, так і науковцями інших 
гуманітарних та природничих наук. Так, А. Холл і 
Р. Фейджин на основі власного визначення системи 
поділяють системи на цілісні та сумативні: якщо 
зміна у кожній окремій частині системи викликає 
зміни всіх інших частин і в цілій системі, то у цьому 
випадку система є цілісною; якщо зміна кожної 
частини системи не викликає зміни інших частин,  
то система вважається сумативною [5, с. 43].

В. Спіцнадель пропонує наступну класифікацію 
систем. Всі системи він поділяє на матеріальні та 
абстрактні. В свою чергу, матеріальні системи полі-
ляються на природні та штучні, а абстрактні – на 
описові (логічні) та символічні (математичні). Мате-
ріальні системи є об’єктами реального часу. Природні 
системи є сукупністю об’єктів природи, а штучні 
системи є сукупністю соціально-економічних чи тех-
нічних об’єктів. Природні системи поділяються на 
астрокосмічні, планетарні, фізичні, хімічні. Штучні 
системи можуть бути класифікованими за кількома 
ознаками, головними з яких є роль людини в сис-
темі. За цією ознакою виділяються два класи сис-
тем: технічні та організаційно-економічні [2, с. 124]. 
Абстрактна система – це умоглядне уявлення образів 
чи моделей математичних систем, які поділяються 
на описові і символічні. Описові поділяються на 
індуктивні й дедуктивні. Символічні – статистичні, 
динамічні, квазістатистичні (квазідинамічні) сис-
теми (знаходяться у нестійкому положення між ста-
тикою і динамікою, які за одних умов ведуть себе як 
статистичні, а за інших – як динамічні) [2, с. 125].

Професор Ю. Черняк пропонує наступну класифі-
кацію систем [4, с. 28–38]. Він виділяє такі корисні, 
у тому числі й економістам, параметри класифікації, 
як розмір, складність, динамічність, організованість, 

керованість та цілеспрямованість системи. Згідно 
поданої класифікації науковець зосереджує увагу на 
таких типах систем:

1. Великі системи – це системи, що не спостері-
гаються одночасно з позиції одного спостерігача чи  
у часі, чи у просторі. У таких випадках система розгля-
дається послідовно за частинами (підсистемами), посту-
пово переміщуючись на більш високий ступінь. Кожна 
з підсистем одного рівня, ієрархії описується однією 
і тією ж мовою, а при переході на наступний рівень 
спостерігач вже потребує метамови, що є розширенням 
мови першого рівня. Створення цієї мови рівноцінно 
відкриттю законів походження самої структури сис-
теми та є найбільшим результатом дослідження.

2. Складні системи – це системи, які не можна 
скомпонувати з деяких підсистем. Дослідження такої 
системи рівноцінно тому, що спостерігач послідовно 
змінює свою позицію стосовно об’єкта і спостерігає 
його з різних сторін.

3. Динамічні системи – це системи, що постійно 
змінюються. Будь-яка зміна, що відбувається у такій 
системі, називається процесом [4, с. 34]. У межах класу 
динамічних систем виділяються детерміновані та ймо-
вірнісні системи. Детермінованою називають систему, 
у якої може бути лише один тип поведінки. Ймовір-
нісна система – це система, поведінка якої може бути 
передбачена з певним ступенем ймовірності на основі 
вивчення її колишньої поведінки (протоколу).

Важливе місце у теорії систем (зокрема, динаміч-
них) займає теорія самоорганізації, яка дедалі час-
тіше використовується у економічних досліджен-
нях. Самоорганізація динамічної системи – здатність  
відновлювати свою структуру чи поведінку для ком-
пенсації впливу факторів чи змінювати їх, прилашто-
вуючи до умов навколишнього середовища [3, с. 63]. 
З цим поняттям тісно пов’язані поняття рівноваги та 
інваріанту поведінки системи. Властивість рівноваги – 
здатність повертатися до початкового стану (до почат-
кової поведінки), компенсуючи хвилюючі дії серед-
овища [4, с. 35–36]. Інваріант поведінки динамічної 
системи – це те, що залишається незмінним у її пове-
дінці протягом будь-якого відрізку часу [2, с. 127].

Синергетичний підхід нині вважається одним  
із найбільш прогресивних напрямів розвитку сис-
темного аналізу. Ідеї синергетики почали прони-
кати у соціально-економічні науки з кінця 80-х рр. 
За допомогою цього підходу досліджуються нестійкі 
нелінійні системи і фокусується увага на нелінійних 
явищах у економічній еволюції, таких як структурні 
зміни, біфуркації, хаос. Синергетичний ефект в еко-
номіці – це резльтат взаємодії елементів економіч-
ної системи, що призводить до зміни якісного стану 
економіки та її утримання на стійкій траєкторії роз-
витку, незважаючи на екзогенні шоки та ендогенні 
флуктуації [6]. Науковці [7] виділяють наступні 
методологічні орієнтири економічного аналізу у рам-
ках синергетичного підходу:

– незамкнутість економічних систем;
– нерівноважність економічних процесів;
– безповоротність економічної еволюції;
– нелінійність економічних перетворень;
– неоднозначність економічних цілей.
4. Кібернетичні чи керуючі системи – системи, 

за допомогою яких досліджуються процеси управ-
ління в технічних, біологічних та соціальних (у тому 
числі соціально-економічних) системах. Центральним 
поняттям тут є інформація – засіб впливу на пове-
дінку системи безвідносно до матеріального складу 
цього засобу. Система стає кібернетичною, якщо щодо 
неї прийнято наступну аксіому: система є відносно ізо-
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льованою у інформаційному відношенні й абсолютно 
проникною у матеріально-енергетичному відношенні. 
Це означає, що будь-яке надходження інформації  
з середовища в систему (вхід) і надходження інформа-
ції з системи в середовище (вихід) є контрольованим, 
або хоча б спостережним; матеріальні й енергетичні 
потоки розглядаються лише у ролі носіїв інформації. 
Важливим поняттям такої системи є поняття зворот-
нього зв’язку, зміст якого полягає у інформаційному 
впливі виходу системи на її вхід [4, с. 35–36].

5. Цілеспрямовані системи – системи, що володіють 
цілеспрямованістю (тобто управлінням системи і при-
веденням до певної поведінки чи стану, компенсуючи 
зовнішній вплив). Досягнення цілі у більшості випад-
ків має ймовірнісний характер. Ціль визначається як 
бажаний стан системи, певну реакцію на виході сис-
теми. Засоби досягнення цілей відбираються за певними  
правилами чи нормами, тобто критеріями [4, с. 37].

Висновки. Системний аналіз був і залишається 
одним із базових методів дослідження у багатьох, 
у тому числі й економічних, науках. Використання 
цього методу допомагає досліднику, насамперед, про-
никнути у суть досліджуваного об’єкта, однак нині 
бракує методологічних підходів, які дали б змогу у 
його рамках повною мірою використовувати можли-
вості математичного апарату. Серед багатьох типів 
систем, що виділяються дослідниками, найбільший 
інтерес викликають саме динамічні системи, до яких 
належать національні економічні системи, у тому 

числі й економіка нашої держави. Ґрунтовний ана-
ліз національної економічної системи є невід’ємною 
передумовою формування та імплементації ефектив-
ної економічної політики держави.
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Постановка проблеми. Однією з основних причин, 
що продовжує стримувати розвиток молочного скотар-
ства, є низький рівень залучення інвестицій в галузь. 
Незважаючи на деяке пожвавлення інвестиційних 
процесів у 2009–2010 рр., що знайшло своє відобра-

ження у зростанні кількості введених в дію тварин-
ницьких приміщень, фактичні обсяги інвестицій досі 
залишаються недостатніми для повноцінного забезпе-
чення галузі реконструйованими чи новозбудованими 
приміщеннями. Більшість дослідників основною 
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причиною зниження інвестицій в сільське господар-
ство, зокрема в молочне скотарство, вважають низь-
кий рівень інвестиційної привабливості, зумовлений 
низкою причин, серед яких: нестабільна політична 
та економічна ситуація, відсутність в Україні повно-
цінного ринку землі, низькі темпи інтеграції країни  
в європейські ринки, недосконалі механізми дер-
жавної інвестиційної підтримки виробників молока. 
Вимоги до якості молока, закріплені в державних 
стандартах, значно нижчі за світові. Це створює під-
ґрунтя для низької ціни на якісне молоко, що, в свою 
чергу, робить невигідними інвестиції та саме вироб-
ництво якісного молока. Крім того, передчасне ска-
сування спецрежиму ПДВ (яке було заплановане  
на 1 січня 2018 р.) стало дуже болісним питанням для 
сільськогосподарських виробників. В умовах відсут-
ності прямої бюджетної підтримки спецрежим оподат-
кування залишався для аграріїв єдиним ефективним 
інструментом державної допомоги. Тепер для змен-
шення втрат від скасування спецрежиму мають бути 
розроблені ефективні програми прямої підтримки сек-
тору, а також встановлені законодавчі гарантії реаль-
ного фінансування відповідних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення 
публікацій з обраної тематики виявило, що теоретич-
ним і практичним аспектам інвестиційного забезпе-
чення розвитку аграрних підприємств значну увагу 
приділяли вчені-економісти: В. Андрійчук, І. Віні-
ченко, В. Галушко, С. Гуткевич, М. Дем’яненко,  
М. Кісіль, М. Коденська, Є. Ланченко, Ю. Лупенко,  
Л. Павловська, Г. Підлісецький, О. Поліщук, О. Ролінсь- 
кий, П. Саблук, В. Ходаківський та ін. Проблеми 
залучення інвестицій в галузь молочного скотарства 
досліджували М. Ільчук, Н. Калінчик, П. Канінський, 
П. Коваль, М. Місюк, Т. Мостенська, Т. Краснодєд,  
Р. Петренко, А. Петриченко, Д. Толстопятова, П. Шваб 
та ін. Проте, недостатньо дослідженими залишаються 
причини зниження інвестицій в сільське господарство, 
зокрема в молочне скотарство, особливостей інвесту-
вання галузі, обґрунтування практичних рекоменда-
цій щодо інвестиційного забезпечення розвитку галузі 
молочного скотарства.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на значну кількість публіка-
цій в галузі інвестування молочного скотарства, до 
цих пір не існує єдиного організаційно-економічного 
механізму залучення капіталу в галузь.

Мета статті. Проаналізувати основні тенденції роз-
витку галузі, визначити проблеми, що стримують над-
ходження інвестиційного капіталу, дослідити напрями 
формування організаційно-економічного механізму 
залучення інвестицій в молочне скотарство України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
динаміки виробництва молока в Україні (рис. 1) свід-
чить про стійкі тенденції до зменшення його обсягів 
та збереження значної частки господарств населення 
(близько 80%) у структурі виробництва. Так, у 2014 р.  
обсяг виробленого молока в усіх категоріях госпо-
дарств склав 10 615,4 тис. т, що становить 83,8% від 
рівня 2000 р. та 95,4% від рівня попереднього року.

 Дана тенденція відбувається у зв’язку зі скорочен-
ням ними поголів’я великої рогатої худоби та корів. 
Якщо у 2012 р. воно становило 4 534 тис. голів, то  
у 2015 р. – лише 3 750,3 відповідно. (рис. 2).

 У сільськогосподарських підприємствах за визначе-
ний період основне стадо скоротилося на 167 тис. голів. 
Як наслідок, відбулося скорочення сировинної бази, 
перевага належить дрібнотоварному виробництву.

Тенденцією останніх років є запровадження тех-
нологій, що дають можливість знизити собівартість 
виробництва продукції та підвищити її якість. Однак 
це потребує додаткового залучення інвестиційного 
капіталу і, відповідно, розробки організаційно-еко-
номічного механізму залучення інвестицій в галузь 
молочного скотарства.

Організаційно-економічний механізм залучення 
інвестицій в галузь молочного скотарства слід роз-
глядати як систему організаційних, економічних, 
правових, управлінських і регулюючих дій, спосо-
бів і процесів, які формують і впливають на порядок 
здійснення інвестиційної діяльності й протікання 
інвестиційних процесів у молочному скотарстві. Роз-
робка і запровадження ефективної роботи механізму 
приведе до досягнення очікуваних економічних, 
соціальних, екологічних та інших результатів.

Нині основою стабільного функціонування 
галузі є великотоварне виробництво, що потребує 
створення належної матеріально-технічної бази, а  
відтак – значних капіталовкладень. Орієнтовна 
потреба в коштах для будівництва сучасного молочно-
товарного комплексу на 1 тис. гол. основного стада, 
обладнаного доїльним залом, за безприв’язного, 
боксового утримання корів становить 84,4 млн. грн. 
Такі проекти є привабливими для інвесторів, які 
пов’язують свою майбутню діяльність з молочним 
бізнесом. Окрім цього, доцільним є запровадження 
інноваційних підходів господарювання в серед-
ніх за розмірами сільськогосподарських підпри-
ємствах, у тому числі фермерських господарствах. 
Сільськогосподарські підприємства з площею ріллі  
4–6 тис. га можуть побудувати або реконструювати 
наявні підприємства з потужністю 400–600 корів. 
Будівництво таких ферм передбачає менші суми 
інвестицій [1, с. 44–46].
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Рис. 1. Динаміка виробництва молока в Україні  
за категоріями господарств  

[2, с. 156; 3, с. 178; 4, с. 181; 5, с. 179]

Рис. 2. Динаміка поголів’я великої рогатої худоби 
за категоріями господарств в Україні  
[2, с. 156; 3, с. 178; 4, с. 181; 5, с. 179]
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Досягнення перспективних показників розвитку 

галузі неможливе без підвищення ефективності гос-
подарювання дрібних товаровиробників. У період 
становлення великотоварного виробництва особисті 
селянські господарства забезпечують значну частку 
потреб внутрішнього ринку. Дрібнотоварним вироб-
никам доцільно об’єднуватися в молочарські коопе-
ративи задля сприяння формуванню товарних партій 
продукції, її централізованій реалізації та можли-
вості підвищення закупівельних цін.

Перебудова галузі повинна супроводжуватися 
комплексною цілеспрямованою державною підтрим-
кою. Зокрема, для розвитку великотоварного вироб-
ництва необхідно розширити доступ підприємців  
до середньострокових (до 3 років) та довгострокових  
(до 8 років) кредитів комерційних банків за рахунок 
часткової компенсації з Державного бюджету ставок 
користування запозиченими коштами, а також подо-
вження та збільшення фінансування відшкодувань 
суб’єктам господарювання вартості будівництва і рекон-
струкції тваринницьких комплексів. Окрім цього,  
значною підтримкою при залученні інвестицій у вели-
котоварне виробництво має бути спрощення правової 
процедури впровадження тваринницьких проектів [6].

Селянські господарства, які виробляють товарне 
молоко та бажають збільшити поголів’я корів, пови-
нні отримувати державну підтримку на одному рівні 
з сільськогосподарськими підприємствами. Тому 
потребують подовження програми часткової ком-
пенсації визначених витрат на придбання облад-
нання для доїння й охолодження молока, реєстра-
цію й ідентифікацію худоби господарств населення, 
штучне осіменіння маточного поголів’я тощо.

Погоджуємось із П. Коваль, що організаційно-
економічний механізм залучення інвестицій в галузь 
молочного скотарства слід розглядати як систему 
організаційних, економічних, правових, управлін-
ських і регулюючих дій, способів і процесів, які фор-
мують і впливають на порядок здійснення інвестицій-
ної діяльності й протікання інвестиційних процесів 
у молочному скотарстві, що приведе до досягнення 
очікуваних економічних, соціальних, екологічних та 
інших результатів [7, с. 45–52]. Однак вважаємо, що 
для різних за розмірами груп господарств повинен 
бути сформований специфічний організаційно-еконо-
мічний механізм, який би враховував їх особливості.

Наразі в експертному середовищі існує декілька 
принципових підходів до розвитку молочного тварин-
ництва. Більша частина науковців спрямовує інвес-
тиції на створення сучасних великотоварних ферм 
(або реконструкції існуючих ферм із використанням 
сучасних технологій), пристосованих до виробництва 
високоякісного молока, яке купується за вищими 
цінами. Створення великотоварних ферм дає мож-
ливість зменшити питому вартість скотомісця та 
забезпечити можливість отримувати максимальну 
виручку. Водночас такий підхід потребує великих 
в абсолютному вимірі обсягів інвестицій, які мають 
бути щонайменше захищені гарантованим ринком 
збуту. Інші вчені відзначають створення розгалуженої 
мережі середніх та дрібних м’ясо-молочних ферм, орі-
єнтуючись на регіональні та кліматичні особливості. 
У більшості випадків нові проекти розробляються із 
перспективою прямої співпраці інвестора з основним 
споживачем молочної сировини, якими є підприєм-
ства та компанії молокопереробної промисловості.

Дослідивши стан і проблеми розвитку молочного ско-
тарства, зауважимо, що на сучасному етапі розвитку 
молочної галузі існують наступні перспективні напрями:

– подальше поліпшення селекційно-племінної 
роботи і забезпечення розширеного власного відтво-
рення шляхом вирощування племінного поголів’я з 
високим генетичним потенціалом племінними заво-
дами та племрепродукторами;

– підвищення продуктивності худоби шляхом 
поліпшення рівня годівлі поголів’я, ліквідації білко-
вого та вітамінного дефіциту в кормах, збільшення в 
раціонах тих видів кормів, які максимально сприя-
ють виходу продукції з розрахунку на голову худоби 
і поліпшення її якості;

– удосконалення структури кормовиробництва, 
впровадження найбільш прогресивних методів зби-
рання, зберігання і підготовки кормів до згодовування;

– інвестування в розвиток власної сировинної 
бази шляхом створення сучасних молочних ферм та 
здійснення комплексної реконструкції та модерні-
зації існуючих приміщень ферм із запровадженням 
прогресивних технологій утримання тварин, нових 
систем машин і механізмів для комплексної механі-
зації й автоматизації виробничих процесів, а також 
нових організаційних форм;

– забезпечення прискореного розвитку галузі 
за рахунок створення спеціалізованих господарств  
з молочного скотарства й концентрації та інтенсифі-
кації виробництва молока на базових аграрних під-
приємствах;

– здійснення дієвої державної підтримки молоч-
ного скотарства і залучення коштів обласного і міс-
цевих бюджетів.

Реалізацію визначених напрямів розвитку галузі 
забезпечить сформований організаційно-економіч-
ний механізм, що буде враховувати створення спри-
ятливого інвестиційного середовища для досягнення 
оптимального рівня насиченості внутрішнього ринку 
молочною продукцією.

Висновки. Отже, в сучасних умовах основним 
інструментом механізму реалізації стратегічних цілей 
економічного розвитку підприємства є інвестиції.  
На даний час в Україні не існує єдиного бачення 
вирішення проблем інвестиційного розвитку сектора 
молочного виробництва та можливих схем взаємовід-
носин виробника молочної сировини і переробника. 
Досліджені причини зниження інвестицій в молочне 
скотарство дозволили обґрунтувати перспективні 
напрями інвестиційного забезпечення розвитку 
галузі. Серед них головні: подальше поліпшення 
селекційно-племінної роботи, підвищення продук-
тивності худоби шляхом поліпшення рівня годівлі 
поголів’я, удосконалення структури кормо вироб-
ництва, інвестування в розвиток власної сировин-
ної бази та здійснення дійової державної підтримки 
молочного скотарства.

Ефективність функціонування організаційно- 
економічного механізму залучення інвестицій 
визначається тим, наскільки раціонально та адек-
ватно здійснюється взаємозв’язок між його орга-
нізаційними та економічними складовими. Тому,  
при формуванні механізму доцільно буде врахову-
вати специфічні особливості великих та дрібних 
товаровиробників. Визначені перспективні напрями 
інвестиційного розвитку галузі молочного скотарства 
дозволять значно підвищити її ефективність і на цій 
основі збільшити обсяги виробництва молочної про-
дукції та покращити її якість.

Розгляд проблемних питань вимагає подальшого 
дослідження практичних та теоретичних аспектів 
формування ефективного організаційно-економіч-
ного механізму інвестування молочного скотарства.
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ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті піднімається проблема економічної безпеки національного господарства України в сучасних кризових умовах. На-
водиться статистика збиткових, збанкрутілих та ліквідованих підприємств по областях України. Наведена графічна інтерпретація 
методу мінімізації загальних витрат та розроблено механізм визначення оптимального розміру превентивних витрат на забез-
печення економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека, банкрутство, маржинальні, превентивні, ліквідаційні витрати на забезпечення еконо-
мічної безпеки.

Капитула С.В., Ильченко В.А. ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В статье поднимается проблема экономической безопасности национального хозяйства Украины в современных кризисных 
условиях. Приводится статистика убыточных, обанкротившихся и ликвидированных предприятий по областям Украины. Приве-
дена графическая интерпретация метода минимизации совокупных затрат и разработан механизм определения оптимального 
размера превентивных затрат на обеспечение экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, банкротство, маржинальные, превентивные, ликвидационные затраты на 
обеспечение экономической безопасности.

Kapitula S.V., Ilchenko V.A. PROBLEM OF ECONOMIC SECURITY NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF 
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

The article raises the problem of the economic security of the national economy of Ukraine in the current crisis. Provides statistics 
unprofitable, bankrupt and liquidated enterprises by regions of Ukraine. There is a graphical interpretation of the method of minimizing 
the total cost and developed a mechanism for determining the optimum size of the cost of preventive maintenance of economic safety.

Keywords: economic security, bankruptcy, margin, preventive, liquidation costs of economic security.

Постановка проблеми. В сучасних умовах еконо-
мічної, політичної та фінансової кризи гостро постає 
проблема економічної безпеки національного госпо-
дарства України, що обумовлено низкою негативних 
явищ фінансово-економічного характеру. Актуаль-
ність дослідження економічної безпеки національ-
ного господарства обумовлена порівняно високою 
кількістю банкрутств серед підприємств різних галу-
зей не лише України, а й всього світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане 
питання не досить широко досліджено в сучасних 
наукових джерелах, що обумовлено, в першу чергу, 
стрімкістю розвитку сучасної фінансово-економіч-
ної кризи. Однак існують деякі ґрунтовні праці,  
в яких досліджуються відповідні теоретико-методоло-

гічні підходи. Насамперед, це праці Терещенко О.О.,  
Лисенко Ю.Г., Міщенко С.Г., Руденського Р.А.,  
Спірідонова А.А. тощо.

Метою статті є акцентування уваги на проблемі 
економічної безпеки національного господарства 
України в умовах фінансово-економічної кризи. 
Також вважаємо за необхідне розробку механізму 
визначення оптимального розміру превентивних 
витрат на забезпечення економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ряд 
досліджень вітчизняних та іноземних науковців 
свідчить по те, що у світі із кожних 100 новоство-
рених підприємств утримується на ринку не більш 
як 20–30 [1]. Особливо актуальне це питання зараз, 
коли, за статистичними даними агенції «Standard 



39ауковий вісник Херсонського державного університетуН
& Poor’s», з початку 2016 р. у світі спостеріга-
ється максимальна кількість дефолтів з 2009 р. [2]. 
Фахівці «Standard & Poor’s» пояснюють таке стано-
вище насамперед сплеском банкрутств підприємств 
енергетичної сфери, зокрема нафтових компаній.

В Україні становище ще більш катастрофічне. Так, 
за даними Державної служби статистики України,  
за І квартал 2016 р. 39,7% суб’єктів господарювання 
працювали збитково й одержали сукупний збиток  
156 074,2 млн. грн. У той же час за 2015 р. збитково 
працювали 26,3% підприємств [3]. Досить цікавим  
та репрезентативним для теми нашого дослідження є нау-
кова робота Троц І.В. «Статистичний огляд банкрутства 
українських підприємств: національний та регіональний 
аспект» [4]. В цій роботі автор наводить досить невтішну 
статистику банкрутства (DecBkr (Declared Bankrupt) – 
визнано банкрутом) та ліквідації (EnLiq (Enterprise 
Liquidated) – ліквідовано) українських підприємств 
(табл. 1). Як видно з цих даних, кількість банкрутств та 
ліквідованих підприємств є стабільно високою, що, безу-
мовно, негативно впливає на стан української економіки  
та рівень її економічної безпеки.

Отже, наведених даних, на наш погляд, достатньо, 
щоб стверджувати, що в сучасних умовах фінансово-
економічної кризи проблема економічної безпеки наці-
онального господарства України є актуальною та зна-
чущою й потребує всебічного розгляду та дослідження.

Наступним проблемним питанням на сьогодні  
є питання оптимізації загальних витрат на забезпечення 
економічної безпеки, яке полягає у протилежності еко-
номічних категорій «економічна безпека національ-
ного господарства» та «ефективність функціонування 
національного господарства». В абсолютному виразі  
ці категорії є взаємовиключними, тому що ринкова еко-
номіка, а саме в умовах ринкової економіки працює  
на сьогодні національне господарство України, ґрунту-
ється на принципах ризику, що є протилежним до стану 
безпеки. Тому виникає абсолютно справедливе питання, 
до якої межі необхідно забезпечувати рівень еконо-
мічної безпеки національного господарства, в той же  
час не обмежуючи рівень його ефективності. Дана про-
блема досліджувалася авторами цієї статті на мікро-
рівні на прикладі підприємств [5]. Вважаємо за доцільне 
застосувати результати цих досліджень та інтерпре-
тувати їх для методологічних засад на макрорівні. 

Так, існує метод мінімізації загальних витрат  
на забезпечення безпеки. Рядом вчених [6] цілком спра-

ведливо стверджується, що розробка та реалізація пре-
вентивних заходів дозволяє знизити частоту настання 
негативних подій. Рівень безпеки тим вищий, чим 
більше превентивні витрати на її забезпечення. В цій 
роботі також вводиться поняття ліквідаційних витрат. 
Так, під ліквідаційними витратами розуміються 
витрати, необхідні для того, щоб ліквідувати наслідки 
негативних подій, які відбулись. Сумарні витрати, 
тобто сума превентивних та ліквідаційних витрат 
набули назву маржинальних витрат забезпечення без-
пеки. В роботі наводиться обґрунтована математична 
модель, що дозволяє визначити оптимальний розмір 
превентивних витрат. На розробку превентивних захо-
дів необхідно направляти кошти до того часу, коли  
маржинальні витрати стануть мінімальними. Наглядно 
ця точка оптимальності зображена на рисунку 1.

 Однак, як справедливо зазначається, складність 
цього методу полягає в співставності превентивних 
та ліквідаційних витрат: превентивні витрати порів-
няно легко можна оцінити, в той час коли ліквіда-
ційні витрати носять ймовірнісний характер і точній 
оцінці не підлягають.

Отже, на наш погляд, оптимальним є забезпе-
чення рівня економічної безпеки до того моменту, 
коли маржинальні витрати стануть мінімальними. 
Це і є точка оптимуму.

Наступним дискусійним питанням є оцінка 
загроз економічній безпеці. Існує декілька підходів 
щодо цього, однак авторами даної статті вже було 
доведено [5], що найбільш оптимальним та адапто-
ваним для сучасних фінансово-економічних умов є 
наступні положення.

Загроза – зміни у внутрішньому або зовнішньому 
середовищі суб’єкта, які призводять до небажаних 
змін предмету безпеки [7]. Саме протидія загрозам і 
є управлінням економічною безпекою. Однак перед 
цим необхідно оцінити загрози. В роботі [8] пропо-
нується для реальних загроз оцінювати тенденції та 
силу їх розвитку і можливості щодо зменшення їх 
негативного впливу, для потенційних загроз оціню-
ється і прогнозується імовірність їх настання, тобто 
імовірність їх переходу в реальні загрози, а також 
можливості недопущення цього переходу.

На нашу думку, всі загрози необхідно оцінювати 
за двома показниками:

- величиною втрат;
- імовірністю настання.

Ці показники є вирішальними 
при розробці концепції економічної 
безпеки.

При розробці стратегії заходів з 
забезпечення економічної безпеки 
слід визначитися з пріоритетом 
загроз, тобто ранжувати загрози. 
Ранжування загроз пропонується 
проводити за показником матема-
тичного очікування, який розрахо-
вується наступним чином:

ЗЗ ВРЗМ ⋅=)( ,             (1)

де ЗЗ ВРЗМ ⋅=)(  – математичне очіку-
вання певної загрози;

ЗЗ ВРЗМ ⋅=)(  – імовірність настання певної 
загрози;

ЗЗ ВРЗМ ⋅=)(  – величина втрат від певної 
загрози.

Ранжування дасть змогу ефек-
тивно розподіляти засоби, які майже 
завжди обмежені, на протидію загро-
зам, які є найбільш загрозливими.

Рівень безпеки підприємства

В
ит

ра
ти

Превентивні 

Маржинальні 

Ліквідаційні 

Топт

Рис. 1. Графічна інтерпретація методу мінімізації  
загальних витрат на забезпечення економічної безпеки
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Таблиця 1
Статистика банкрутства та ліквідації українських підприємств по областям  

за період 2001–2014 рр.

Область

С
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ту
с
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0
0
2

2
0
0
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2
0
0
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2
0
0
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2
0
0
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2
0
0
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0
0
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2
0
0
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2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
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2
0
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та
н
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н
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3
1
.0

7
.2

0
1
4

В
сь

ог
о 

 
п
о 

об
л
ас

ті

Вінницька
DecBkr 35 62 201 163 263 340 252 144 97 91 66 33 23 1 770

EnLiq 59 17 43 7 12 3 9 5 4 5 6 7 0 177

Волинська
DecBkr 26 5 39 53 103 95 69 72 77 72 67 40 20 738

EnLiq 38 5 3 3 0 2 3 1 9 3 0 2 0 69

Дніпропетровська
DecBkr 168 160 164 223 220 241 226 193 283 503 499 456 265 3 601

EnLiq 57 108 62 25 18 5 5 11 9 19 9 22 2 352

Донецька
DecBkr 144 213 274 231 180 185 160 145 188 402 245 310 187 2 864

EnLiq 26 5 39 53 103 95 69 72 77 72 67 40 20 738

Житомирська
DecBkr 26 32 130 92 72 74 78 43 22 27 41 53 11 701

EnLiq 34 21 10 12 10 7 9 2 4 8 5 5 0 127

Закарпатська
DecBkr 13 15 16 19 9 12 11 17 22 24 25 17 18 218

EnLiq 16 8 17 4 4 4 0 1 0 3 0 2 0 59

Запорізька
DecBkr 48 162 188 236 205 233 168 129 191 268 293 186 139 2 446

EnLiq 89 74 62 31 17 10 6 6 2 3 9 7 1 317

Івано-Франківська
DecBkr 23 42 80 56 91 83 36 27 24 32 35 23 18 570

EnLiq 55 19 19 6 1 2 1 1 1 3 1 1 0 110

Київська
DecBkr 20 53 62 88 135 182 244 139 183 198 176 172 74 1 726

EnLiq 43 84 61 33 19 12 9 14 12 8 6 4 1 306

Кіровоградська
DecBkr 44 88 70 41 35 38 32 20 32 37 27 32 10 506

EnLiq 34 12 12 4 6 11 2 1 2 3 2 3 0 92

Крим
DecBkr 24 60 77 68 89 83 50 60 63 64 67 80 17 802

EnLiq 52 4 8 10 4 9 6 2 9 4 2 3 0 113

Луганська
DecBkr 44 60 69 96 71 89 143 132 182 191 130 92 24 1 323

EnLiq 33 12 21 10 8 6 12 2 20 8 9 12 0 153

Львівська
DecBkr 37 88 140 206 185 174 153 134 155 205 146 97 38 1 758

EnLiq 71 50 67 19 8 6 6 9 18 6 6 8 0 274

Миколаївська
DecBkr 40 87 88 76 137 183 250 261 214 140 93 96 53 1718

EnLiq 16 10 13 5 1 2 9 2 11 8 15 3 0 95

Одеська
DecBkr 36 71 60 86 211 182 185 217 284 316 199 204 68 2 119

EnLiq 77 65 46 13 13 9 5 8 16 10 5 5 1 273

Полтавська
DecBkr 32 66 97 82 70 119 96 78 82 67 59 82 29 959

EnLiq 35 11 14 9 12 5 5 4 5 7 5 9 0 121

Рівненська
DecBkr 10 34 88 50 77 101 79 48 49 34 37 56 22 685

EnLiq 11 7 7 4 0 3 3 2 0 1 0 1 0 39

Сумська
DecBkr 75 96 114 119 103 103 54 82 66 55 63 37 5 972

EnLiq 39 8 17 4 7 2 1 2 7 1 2 5 0 95

Тернопільська
DecBkr 6 22 16 18 16 19 18 12 18 22 19 49 1 236

EnLiq 17 4 6 5 0 3 1 0 1 1 0 1 0 39

Харківська
DecBkr 111 142 195 202 233 328 333 276 351 411 336 299 93 3 310

EnLiq 63 36 49 23 8 10 3 6 13 36 26 8 0 535

Херсонська
DecBkr 28 30 52 33 59 56 41 29 53 48 46 43 17 535

EnLiq 36 18 8 5 3 3 0 2 4 4 1 1 0 85

Хмельницька
DecBkr 10 37 65 49 63 68 48 39 38 32 39 36 10 534

EnLiq 23 20 21 5 14 12 0 3 4 4 3 1 0 110

Черкаська
DecBkr 13 37 78 172 181 208 184 173 138 158 120 88 14 1 564

EnLiq 35 13 15 12 2 6 5 7 4 1 3 4 0 107

Чернівецька
DecBkr 4 9 18 8 9 24 47 39 21 37 12 24 2 254

EnLiq 7 8 5 4 8 6 3 3 2 6 4 1 0 57

Чернігівська
DecBkr 16 38 44 48 29 43 34 33 55 54 51 50 50 545

EnLiq 28 12 12 8 8 5 7 2 4 2 6 0 0 94

Всього  
по Україні

DecBkr 1 033 1 709 2 425 2 515 2 846 3 263 2 991 2 542 2 888 3 488 2 891 2 655 1 208 32 454

EnLiq 1 018 655 640 295 201 168 129 108 174 163 132 127 5 3 815
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Показник математичного очікування певної 

загрози необхідно використати в розробці матема-
тичної моделі визначення оптимального розміру пре-
вентивних витрат на забезпечення економічної без-
пеки, теоретичні основи якої наведені вище.

Перед розробкою методики визначення опти-
мального розміру превентивних витрат слід заува-
жити, що в роботі Донскової Е.Н. на вищенаведе-
ному рисунку розглядається лише окремий випадок, 
при якому точка оптимальності співпадає з перети-
ном кривої превентивних та ліквідаційних витрат.  
В загальному випадку таке може бути не завжди.

Нами пропонується наступний механізм визна-
чення оптимального розміру превентивних витрат:

 { } MINОПТ ЛВМВПВ −= min ,  ,                (2)

де ПВОПТ – оптимальний розмір превентивних 
витрат на забезпечення економічної безпеки;

МВ – маржинальні витрати забезпечення еконо-
мічної безпеки;

ЛВMIN – розмір ліквідаційних витрат при міні-
мальному розмірі маржинальних витрат.

Як вже відмічалося, маржинальні витрати – це 
сума превентивних та ліквідаційних витрат забезпе-
чення економічної безпеки. Тобто

МВ=ПВ+ЛВ,                        (3)

де ПВ – превентивні витрати забезпечення еконо-
мічної безпеки;

ЛВ – ліквідаційні витрати забезпечення еконо-
мічної безпеки.

В свою чергу, ліквідаційні витрати авторами 
пропонується розраховувати як суму математичних 
очікувань певного виду загроз. Отже ліквідаційні 
витрати пропонується розраховувати за наступною 
формулою:

)())((
11

ЗiЗi

n

i

n

i
i ВРЗМЛВ ⋅== ∑∑

==
,               (4)

де Мі(З) – математичне очікування і-ої загрози;
n – кількість загроз економічній безпеці;
PЗі – імовірність настання і-ої загрози;
ВЗі – величина втрат від і-ої загрози.
Таким чином, оптимальний розмір превен-

тивних витрат слід розраховувати за наступною  
формулою:
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Однак, необхідно зауважити, що заходи із забез-
печення економічної безпеки необхідно узгоджувати 
з цілями діяльності та ресурсами, що є в наявності. 

Тобто основні цілі та комплекс заходів із забезпе-
чення рівня економічної безпеки повинні мати век-
тори однакової направленості.

Забезпечення економічної безпеки національ-
ного господарства можливо на основі виявлення його 
інтересів та їх гармонізації із суб’єктами зовнішньої 
середи. Весь комплекс заходів із забезпечення еконо-
мічної безпеки повинен підпорядковуватися головній 
меті функціонування національного господарства  
з обов’язковим досягненням високих фінансово-еко-
номічних результатів.

Висновки. Таким чином, проблема економічної 
безпеки національного господарства України сьо-
годні як ніколи актуальна й потребує подальшого 
дослідження. Основні наробки даної статті – графічна 
інтерпретація методу мінімізації загальних витрат та 
механізм визначення оптимального розміру превен-
тивних витрат на забезпечення економічної безпеки, 
що дозволять в майбутньому на більш високому рівні 
розуміти сутність та проводити заходи щодо підви-
щення рівня економічної безпеки України.
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Божкова В.В., Носонова Л.В. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье предложено усовершенствование теоретико-методического подхода к проведению комплексного анализа конку-
рентной устойчивости предприятий машиностроения, основанного на использовании комбинации известных инструментариев 
анализа внешней и внутренней среды. Предложения апробированы на материалах Сумского машиностроительного предпри-
ятия АО «Сумский завод «Насосэнергомаш».
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ность, стратегическое планирование, PEST-анализ, SWOT-анализ, SNW-анализ.

Bozkova V.V., Nosonova L.V. COMPLEX ANALYSIS OF COMPETITIVE SUSTAINABILITY OF MACHINE-BUILDING 
ENTERPRISES

The article offers the improvement of theoretical and methodological approach towards conducting a complex analysis of competitive 
sustainability of machine-building enterprises based on using the combination of famous analysis tools of external and internal 
environment. The ideas have been tested on the materials of Sumy machine-building enterprise JSC «Sumy Plant Nasosenergomash».

Keywords: machine-building, competition stability, innovative development strategy, competitiveness, strategic planning, PEST-
analysis, SWOT-analysis, SNW-analysis.

Постановка проблеми. Складні економічні умови 
функціонування підприємств машинобудування 
України вимагають від них швидкого реагування на 
зміни зовнішнього середовища, постійної підтримки 
стійкого фінансового стану, конкурентоспроможності, 
поліпшення інвестиційної привабливості та вдоско-
налення процесів виробництва. Це підштовхує їх  
не тільки до постійного самовдосконалення, а й до 
активних пошуків універсальних методик моніто-
рингу різних аспектів діяльності.

Аналіз конкурентної стійкості – це не лише комп-
лексний аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства, який дає змогу визначати 
перспективи росту чи обмеження у його діяльності, а  
й один з основних етапів формування інноваційної стра-
тегії розвитку останнього. Він є зручним і може викорис-
товуватись підприємствами на постійній основі. Потреба 
якомога точної оцінки стану суб’єктів господарювання й 
обумовлює актуальність удосконалення теоретико-мето-
дичних підходів до проведення комплексного аналізу 
конкурентної стійкості машинобудівних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перетво-
рення підприємств машинобудування в ефективні, 

високотехнологічні та інвестиційно привабливі комп-
лекси в сучасних умовах господарювання можливе 
лише завдяки проведенню професійного комплек-
сного аналізу конкурентної стійкості підприємства, 
що є одним з основних етапів формування іннова-
ційної стратегії розвитку підприємства. Необхід-
ність проведення такого аналізу переконливо пред-
ставлена в роботах таких учених, як: О. Рибак [1],  
О. Шапурова [2], А. Лужецький [5], В. Ситніченко [6],  
С. Ілляшенко [8] та ін. У наукових працях цих та 
інших учених розглянуто найбільш поширені методи 
проведення стратегічного аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємств. 

Переважна більшість дослідників для проведення 
аналізу конкурентної стійкості машинобудівних під-
приємств пропонують використання універсального 
інструментарію (матричних методів). На нашу думку, 
поза увагою залишається проблема підвищення точ-
ності результатів такого аналізу та розробки методо-
логічних рекомендацій практичного характеру.

Мета статті полягає у систематизації основних 
методів аналізу та оцінки внутрішнього й зовніш-
нього середовища підприємств та вдосконаленні тео-
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ретико-методичного підходу до проведення комплекс- 
ного аналізу конкурентної стійкості підприємств 
машинобудування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
курентна стійкість – це здатність підприємства 
зберігати в довгостроковому періоді конкуренто-
спроможність за змін зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Отже, конкурентна стійкість підпри-
ємства нерозривно пов’язана з його конкуренто-
спроможністю. Конкурентостійким може бути лише 
конкурентоспроможне підприємство. Але не кожне 
конкурентоспроможне підприємство може бути кон-
курентостійким. 

Для досягнення конкурентної стійкості підпри-
ємствам необхідно формувати ефективну та раціо-
нальну конкурентну стратегію розвитку, а варіанти 
управлінських рішень, своєю чергою, будувати на 
підставі аналізу факторів впливу зовнішнього та вну-
трішнього середовища на їх конкурентні позиції.

Підприємство в ринкових умовах господарю-
вання є відкритою системою, діяльність якої ста-
новить взаємодія внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Саме ці два компоненти постійно тісно 
взаємопов’язані. Залежно від сили вияву чинників 
кожного з середовища одне з них домінує над іншим 
і впливає на його функціонування [1, с. 141].

Водночас необхідно брати до уваги негативні тен-
денції внутрішнього середовища підприємств та під-
вищення динамічності та невизначеності чинників 
впливу зовнішнього середовища, викликані кризо-
вою ситуацією в економіці Україні.

Непостійність ринкової ситуації зумовила необ-
хідність ефективно використовувати наявні в розпо-
рядженні машинобудівних підприємств внутрішні 
ресурси, з одного боку, а з іншого – вчасно реагу-
вати на зовнішні умови, що змінюються (стан галузі, 
політика держави, стан інноваційного розвитку, 
рівень інвестування, відносини з постачальниками і 
споживачами) [2, с. 41].

У сучасних економічних умовах відбувається зни-
ження обсягів експорту продукції машинобудівних 
підприємств України, що випускається, зменшуються 
обсяги виробництва і, як результат, спостерігається 
погіршення фінансових результатів. Таким чином, 
необхідно приділяти значну увагу збереженню та під-
вищенню рівня конкурентної стійкості підприємств, 
що дасть змогу зберегти їх конкурентні позиції.

В умовах нестабільності економіки кожне підпри-
ємство повинно швидко пристосовуватися до змін  
у зовнішньому середовищі. Цьому сприяє вчасно 
проведений стратегічний аналіз середовища існу-
вання підприємства [3, с. 99].

Отже, для детального аналізу конкурентної стій-
кості підприємства необхідним є збір та обробка 
отриманої в результаті контролінгу зовнішнього та 
внутрішнього середовища інформації.

Контролінг зовнішнього середовища орієнтовано 
на попередження ризиків, пов’язаних з оточенням 
підприємства в довгостроковій і поточній перспекти-
вах. Він повинен моніторити зовнішнє середовище, 
а також прогнозувати і планувати поведінку підпри-
ємства в умовах, що змінилися [4].

Аналіз внутрішнього середовища підприємства 
являє собою комплексний аналіз внутрішніх ресур-
сів та можливостей підприємства, спрямованих на 
оцінку його сильних і слабких сторін та виявлення 
стратегічних проблем. 

Під час проведення аналізу зовнішніх факторів 
діяльності важливими є політичні аспекти, оскільки 
вони регулюють вплив влади на бізнес-середовище 

підприємств машинобудування й одержання необ-
хідних ресурсів та інвестицій для повноцінної діяль-
ності підприємств. 

Окрім того факту, що значна частина виробни-
чих потужностей машинобудування знаходиться  
у східних областях України, які в даний час пере-
живають політичні та воєнні потрясіння, також 
існує ризик, що доступ до російського експортного 
ринку буде втрачено в майбутньому через військо-
вий конфлікт із Росією та глибокою кризою росій-
ської економіки [5, с. 121].

Аналіз впливу економічних факторів повинен 
нести системний характер, здійснюючи моніторинг 
стану економіки України та світової економіки в 
цілому, використовуючи при цьому офіційну інфор-
мацію урядових порталів та органів статистики.

При цьому необхідно враховувати такі фактори 
впливу, як: темп економічного зростання, рівень без-
робіття, процентні ставки, продуктивність праці, 
податкова та нормативна база тощо.

Аналіз впливу соціальних факторів дасть змогу 
спрогнозувати очікування потенційних споживачів 
продукції даного підприємства. 

Дослідження впливу технологічних факторів спри-
ятиме впровадженню заходів у таких напрямах, як:

- модернізація діючих технологічних процесів;
- упровадження нових інноваційних технологій;
- розроблення технічних регламентів та інших 

нормативних документів у сфері технічного регулю-
вання, гармонізованих із прогресивними міжнарод-
ними стандартами;

- технічне переозброєння на основі використання 
устаткування вітчизняного виробництва тощо [6, с. 40].

Одним з інструментів стратегічного аналізу, який 
дає змогу визначити сукупність перелічених факто-
рів зовнішнього впливу на функціонування підпри-
ємства, є PEST-аналіз [7, с. 32].

PEST-аналіз – це маркетинговий інструмент, при-
значений для виявлення політичних (P – political), 
економічних (E – economic), соціальних (S – social) 
і технологічних (T – technological) факторів зовніш-
нього середовища, які можуть вплинути на стратегію 
розвитку підприємства в майбутньому.

Ще одним з інструментів стратегічного аналізу, 
який дає змогу оцінити стан внутрішнього середо-
вища підприємства за низкою позицій із виділенням 
середньоринкового стану, є SNW-аналіз.

Під час SNW-аналізу оцінюються сильна (S – 
Strength), нейтральна (N – Neutral) та слабка (W – 
Weakness) сторони підприємства. Основною при-
чиною врахування нейтральної сторони є те, що 
«часто для перемоги в конкурентній боротьбі може 
виявитися достатнім стан, коли конкретне підпри-
ємство щодо всіх своїх конкурентів за всіма ключо-
вими позиціями, крім однієї, знаходиться в стані N і 
тільки по одній – у стані S» [2, с. 46].

Зручним інструментом структурного опису стра-
тегічних характеристик ринкового (зовнішнього) 
середовища та внутрішнього потенціалу підприєм-
ства є SWOT-аналіз.

Під час проведення SWOT-аналізу оцінка сильних 
(S – Strength) і слабких (W – Weakness) властивостей 
підприємства стосовно можливостей (O – Opportunities) 
і погроз (T – Threats) зовнішнього ринкового середо-
вища дає можливість визначити стратегічні перспек-
тиви розвитку підприємства в цілому [6, с. 43].

Основною метою проведення SWOT-аналізу  
є виявлення конкурентних переваг підприємства порів-
няно з іншими суб’єктами діяльності в рамках певного 
сектору економіки та конкретної ринкової ситуації.
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П.М. Болгарин та С.М. Ілляшенко [8] пропонують  
під час визначення ступеня впливу сильних і слаб-
ких сторін діяльності підприємства на перспективи 
використання існуючих ринкових можливостей і 
протидії ринковим загрозам оцінку факторів під час 
SWOT-аналізу проводити з використанням шкали 
відносної важливості.

Застосування SWOT-аналізу дає можливість уста-
новити лінії зв’язку між сильними та слабкими 
сторонами, які притаманні даному підприємству, 
із зовнішніми можливостями та загрозами. Таким 
чином, під час планування заходів для підвищення 
конкурентоспроможності підприємства необхідно 
поєднувати внутрішні можливості (його сильні і 
слабкі сторони) і зовнішню ситуацію (частково відо-
бражену в можливостях і загрозах) [9, с. 507].

Отже, PEST-аналіз, SNW-аналіз та SWOT-аналіз 
є найпоширенішими і можуть застосовуватись для 
аналізу конкурентної стійкості підприємств.

Пропонуємо такий теоретико-методичний підхід до 
проведення комплексного аналізу конкурентної стій-
кості підприємств машинобудування з використанням 

комбінацій відомих інструментаріїв аналізу зовніш-
нього та внутрішнього середовища, який схематично 
представлений на рис. 1.

Для апробації пропозицій були використані дані річ-
ного звіту за 2015 р. Сумського машинобудівного під-
приємства АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» [10].

Першим етапом комплексного аналізу конкурент-
ної стійкості є аналіз макросередовища підприємства:

1.1. Проведення діагностики зовнішнього сере- 
довища підприємства – визначення факторів, які 
впливають на процес стратегічного управління  
підприємства (PEST-аналіз).

PEST-аналіз макросередовища підприємств маши-
нобудівної галузі є відправною точкою у формуванні 
фінансової стратегії з метою уникнення та запобі-
гання загрозам або використання конкурентних пере-
ваг підприємства для гармонійного функціонування 
в макросередовищі, зниження негативних впливів на 
діяльність підприємства [7, с. 33].

Вплив політичних факторів важливий, бо вони регу-
люють роботу органів влади, що впливає на одержання 
ключових ресурсів для здійснення діяльності підпри-

ємств машинобудівної галузі. 
Вивчаючи вплив економіч-

них факторів, зрозумілою стає 
картина впливу зміни показни-
ків інфляції, облікових ставок 
НБУ та комерційних банків, 
коливання курсів валют, цін на 
сировину й енергоресурси і т. п. 
на основні показники діяльності 
підприємства.

Вивчення впливу соціальних 
факторів дасть змогу оцінити 
умови праці на підприємстві, з 
одного боку, та його соціальне 
значення – з іншого.

Технологічний компонент 
дає змогу виявити тенденції тех- 
нологічного розвитку підприєм-
ства, забезпечити підприємство 
інформацією, яка дасть змогу 
вчасно реагувати на нові розробки  
в науці та техніці.

Результати PEST-аналізу  
АТ «Сумський завод «Насосенер-
гомаш» представлені в табл. 1.

Оцінка факторів здійснюва-
лась із використанням шкали 
відносної важливості від 3 (силь-
ний позитивний вплив фактору) 
до -3 (сильний негативний вплив 
фактору); 0 (нейтральний вплив 
фактору).

1.2. Виділення факторів най-
більшого впливу за даними про-
веденого PEST-аналізу та розді-
лення їх на фактори позитивного 
та негативного впливу (табл. 2).

На другому етапі необхідно 
провести аналіз мікросередо-
вища підприємства:

2.1. Проведення оцінки вну-
трішніх ресурсів підприємства 
з використанням SNW-аналізу, 
який допоможе структурувати 
наявну інформацію про внут- 
рішні можливості підприємства, 
виділивши при цьому фактори 
нейтрального впливу (табл. 3).

 
 

Рис. 1. Теоретико-методичний підхід до проведення  
комплексного аналізу конкурентної стійкості  

машинобудівних підприємств
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За результатами аналізу зазначимо, що підпри-

ємство має достатньо сильну конкурентну позицію, 
адже за більшістю ключових позицій (15) знахо-
диться в стані N(8) і S(7) і лише (6) в стані W.

2.2. Виділення факторів, які впливають на кон-
курентні позиції підприємства (зміцнюючи та посла-
блюючи), та розділення їх на ті, що описують сильні 
та слабкі сторони підприємства за результатами про-
веденого SNW-аналізу (табл. 4).

Третім етапом є аналіз конкурентних перспек-
тив підприємства – проведення SWOT-аналізу на 
підставі даних першого та другого етапів, прийма-
ючи за можливості та загрози фактори найбільшого 
впливу за результатами PEST-аналізу (табл. 2); за 
сильні та слабкі сторони – фактори, які характеризу-
ють сильні та слабкі сторони підприємства за резуль-
татами SNW-аналізу (табл. 4). Результати SWOT-
аналізу представлені в табл. 5.

Проаналізуємо комбінації «сильні сторони / мож-
ливості»  – поле СиМ.

Си1–М2: багаторічний досвід роботи підприємства 
на внутрішньому та зовнішніх ринках збуту є гаран-

том для вкладення інвестицій без особливих ризиків 
для потенційних інвесторів.

Си4–М4: програми підвищення кваліфікації  
та перекваліфікації з питань інноваційних розро-
бок у галузі забезпечать більш високий рівень підго-
товки персоналу для роботи над удосконаленням та 
модернізацією існуючих технологічних процесів на  
підприємстві.

Си5–М1: наявність власних обігових коштів на 
підприємстві забезпечена завдяки можливостям 
контролю та управління частками та дивідендами  
у статутному капіталі з боку акціонерів.

Си6–М3: платоспроможність підприємства – це 
можливість своєчасно та без затримок проводити 
оплату за всіма статтями операційних витрат, у тому 
числі: на заробітну плату – 228 213 грн. у 2015 р. 
(на 27% більше порівняно з 2014 р.) та відрахування 
на соціальні заходи – 64 303 грн. у 2015 р. (на 7% 
більше порівняно з 2014 р.).

Отже, поле СиМ є найбільш сприятливим для 
використання сильних сторін із метою отримання 
віддачі від наявних можливостей, реалізуючи при 

Таблиця 1
PEST-аналіз АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Політичні фактори Вплив 
фактору Соціальні фактори Вплив 

фактору

1. Бойові дії на території країни -3 1. Відтік за кордон висококваліфікованих інже-
нерних кадрів -1

2. Погіршення торговельних відносин із 
Росією -1 2. Низька мотивація праці 0

3. Недосконалість законодавства -2 3. Соціальні умови на підприємстві +2

4. Необхідність додержання норм під час 
імпорту та експорту продукції +1 4. Значний % працюючих пенсійного та перед-

пенсійного віку 0

5. Зниження державного регулювання як 
наслідок приватизації +1 5. Наявність бази для підготовки та переквалі-

фікації кадрів +3

6. Законодавчі пільги для заохочення іннова-
ційної діяльності -3 6. Психологічний клімат у трудовому колективі +1

7. Можливості контролю господарської діяль-
ності та  упрaвління з боку акціонерів +2 7. Можливість самореалізації 0

8. Моральне заохочення кадрів +1

 Економічні фактори Вплив 
фактору Технологічні фактори Вплив 

фактору

1. Високий рівень інфляції -3 1. Ресурсозалежність виробництва -2

2. Висока облікова ставка НБУ та ставки кре-
дитування комерційних банків -1 2. Залежність від комплектуючих з інших країн -1

3. Платоспроможність споживачів на внутріш-
ньому ринку збуту -2 3. Високий рівень зношеності основних фондів -1

4. Нестабільний курс національної валюти -1 4. Використання інноваційних технологій +2

5. Високий рівень податків -1 5. Випуск нових видів продукції +3

6. Зростання цін на сировину та енергоре-
сурси -3 6. Впровадження енергозберігаючих та природо-

охоронних заходів +1

7. Інвестиційний потенціал +3 7. Наявність резервних потужностей -1

8. Митні бар’єри 0 8. Відповідність організації виробництва умо-
вам ринкового середовища -1

Таблиця 2
Виділення факторів найбільшого впливу за даними PEST-аналізу  

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Фактори позитивного впливу Фактори негативного впливу

1. Можливості контролю господарської діяльності тa 
упрaвління з боку акціонерів 1. Бойові дії на території країни

2. Інвестиційний потенціал 2. Недосконалість законодавства

3. Соціальні умови на підприємстві 3. Відсутність законодавчих пільг для заохочення інно-
ваційної діяльності

4. Наявність бази для підготовки та перекваліфікації кадрів 4. Високий рівень інфляції

5. Використання інноваційних технологій 5. Низька платоспроможність споживачів на внутріш-
ньому ринку збуту

6. Випуск нових видів продукції 6. Зростання цін на сировину та енергоресурси
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цьому загальну стратегію розвитку АТ «Сумський 
завод «Насосенергомаш».

Розглянемо комбінації «сильні сторони / можли-
вості»  – поле СлМ.

Сл3–М4: у рамках програм підготовки та переква- 
ліфікації персоналу доцільним, на нашу думку, є про-
ведення спільних тренінгів для керівників структурних  
підрозділів та їх підлеглих щодо запровадження та під-
тримки рівня корпоративної культури і, як результат, 
створення Кодексу корпоративної культури підприємства.

Сл4–М5: завдяки ефективному використанню 
сучасних інноваційних технологій на підприємстві  
(у тому числі обладнання) є перспектива покращання 
умов праці: зменшення впливу шкідливих факторів 
(запилення, термічного впливу, впливу шуму, вібра-
цій тощо) та фізичного завантаження працюючих на 
відповідних дільницях та цехах.

Сл5–М3: за наявного потенціалу соціальних умов на 
підприємстві можливим є проведення заходів, направ-
лених на підвищення мотивації та стимулювання пра-

цюючих: започаткування та періодичне проведення  
на підприємстві внутрішніх конкурсів (на кращу кре-
ативну чи інноваційну ідею; кращий вірш; фото; спор-
тивні змагання; змагання колективів структурних 
підрозділів тощо), за результатами яких переможці  
у відповідних номінаціях отримають визнання колек-
тиву та матеріальне заохочення у вигляді премій.

Таким чином, поле СлМ дає змогу за рахунок мож-
ливостей долати на підприємстві наявні слабкі сторони.

Дослідимо комбінацію «сильні сторони / загрози»  – 
поле СиЗ.

Си1–З1: завдяки позитивному іміджу та досвіду 
роботи підприємства, незважаючи на бойові дії на 
території країни, АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» не втратило замовників продукції як з України,  
так і з країн зарубіжжя.

Си2–З5: позитивна репутація підприємства на вну-
трішньому ринку збуту, незважаючи на низьку пла-
тоспроможність споживачів, забезпечує підприєм-
ство замовленнями від постійних споживачів.

Таблиця 3
SNW-аналіз АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Перелік внутрішніх ресурсів підприємства
Якісна оцінка позиції

S-Strength N-Neutral W-Weakness

1. Досвід роботи підприємства +

2. Репутація на внутрішньому ринку збуту +

3. Репутація на зовнішніх ринках збуту +

4. Взаємовідносини з місцевими органами влади +

5. Організаційна структура виробництва +

6. Рівень рентабельності виробництва +

7. Якість матеріальної бази +

8. Вдосконалення та модернізація існуючих технологічних процесів +

9. Наявність власних обігових коштів +

10. Платоспроможність підприємства +

11. Стабільність замовлень +

12. Відносини з постачальниками +

13. Збут продукції +

14. Цінова політика +

15. Контроль якості продукції +

16. Організаційна структура кадрів +

17. Рівень корпоративної культури +

18. Умови праці +

19. Мотивація та стимулювання працюючих +

20. Якість персоналу +

21. Рівень заробітної плати +

Всього 7 8 6

Таблиця 4
Виділення факторів, що впливають на конкурентні позиції  

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за даними SNW-аналізу

Фактори, що описують сильні сторони підприємства Фактори, що описують слабкі сторони підприємства

1. Досвід роботи підприємства 1. Цінова політика

2. Репутація на внутрішньому ринку збуту 2. Організаційна структура кадрів

3. Репутація на зовнішніх ринках збуту 3. Рівень корпоративної культури

4. Вдосконалення та модернізація існуючих технологічних 
процесів 4. Умови праці

5. Наявність власних обігових коштів 5. Мотивація та стимулювання працюючих

6. Платоспроможність 6. Рівень заробітної плати

7. Збут продукції
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Таблиця 5
SWOT-аналіз АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Фактори  
зовнішнього  
середовища

Фактори  
внутрішнього  
середовища

Можливості Загрози

1. Можливості контролю господар-
ської діяльності та упрaвління з боку 
акціонерів

1. Бойові дії на території країни

2. Інвестиційний потенціал 2. Недосконалість законодавства

3. Соціальні умови на підприємстві 3. Відсутність законодавчих пільг для 
заохочення інноваційної діяльності

4. Наявність бази для підготовки та 
перекваліфікації кадрів

4. Високий рівень інфляції

5. Використання інноваційних тех-
нологій

5. Низька платоспроможність спожи-
вачів на внутрішньому ринку збуту

6. Випуск нових видів продукції 6. Зростання цін на сировину та енер-
горесурси

Сильні сторони Поле СиМ  
(сильні сторони/можливості)

Поле СиЗ  
(сильні сторони/загрози)

1. Досвід роботи підприємства

Си1-М2;
Си4-М4;
Си5-М1;
Си6-М3.

Си1-З1; 
Си2-З5.

2. Репутація на внутрішньому ринку 
збуту

3. Репутація на зовнішніх ринках 
збуту

4. Вдосконалення та модернізація 
існуючих технологічних процесів

5. Наявність власних обігових коштів

6. Платоспроможність підприємства

7. Збут продукції

Слабкі сторони Поле СлМ  
(слабкі сторони/можливості)

Поле СлЗ  
(слабкі сторони/загрози)

1. Цінова політика

Сл3-М4;
Сл4-М5;
Сл5-М3.

Сл1-З6.

2. Організаційна структура кадрів

3. Рівень корпоративної культури

4. Умови праці

5. Мотивація та стимулювання працю-
ючих

6. Рівень заробітної плати

Таблиця 6
Комплекс управлінських дій для зміцнення конкурентної стійкості  

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

№  
з / п

Напрям стратегії Дії з реалізації Відповідальний  
за виконання підрозділ Терміни виконання

1. Виготовлення нових 
видів продукції

1) проектування нового 
насосного обладнання;
2) розробка технологічного 
процесу виготовлення

Апарат управління
Конструкторське бюро
Технологічний відділ

6–12 місяців

2.
Підвищення рівня 
персоналу підпри-
ємства

1) засвоєння теоретичних 
основ;
2) освоєння практичних 
навичок

Апарат управління
Відділ кадрів
Відділ по роботі з персо-
налом

Відповідно до графіку про-
грам підвищення кваліфі-

кації, перекваліфікації

3.
Підвищення мотива-
ції та стимулювання 
працюючих

1) запровадження дозвілля 
у вільний від роботи час;
2) започаткування вну-
трішніх конкурсів

Апарат управління 
Профспілкова організація 18–24 місяці

4. 
Покращання корпо-
ративної культури 
працюючих

1) розробка Кодексу корпо-
ративної культури;
2) внесення поправок до 
Колективного договору

Профспілкова організація
Відділ по роботі з персо-
налом

6–12 місяців

Таким чином, поле СиЗ передбачає використання силь- 
них сторін підприємства для усунення можливих загроз,  
утворюючи при цьому стратегію потенційних переваг.

Розглянемо останню комбінацію «слабкі сторони /  
загрози»  – поле СлЗ.

Сл1–З6: подальше зростання цін на сировину та 
енергоресурси буде наслідком збільшення ціни про-

дукції АТ «Сумський завод Насосенергомаш», що 
випускається.

Поле СлЗ визначає обмеження стратегічного роз-
витку підприємства.

Останнім, четвертим, етапом комплексного ана-
лізу конкурентної стійкості є прийняття стратегіч-
них рішень:
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4.1. Визначення загальної стратегії розвитку 
підприємства на основі результатів встановлення 
зв’язків між факторами найбільшого впливу зовніш-
нього та внутрішнього середовища підприємства.

За результатами проведеного SWOT-аналізу під-
приємства АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 
вважаємо, що загальна стратегія розвитку підприєм-
ства повинна включати такі складники:

- виготовлення нових видів продукції;
- підвищення рівня персоналу підприємства;
- підвищення мотивації та стимулювання працю-

ючих;
- покращання корпоративної культури працюючих.

4.2. Формування комплексу управлінських дій 
для зміцнення конкурентної стійкості підприємства 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (табл. 6).

Реалізація комплексу управлінських дій дасть 
змогу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» збе-
регти та покращати власну конкурентоспроможність 
та конкурентну стійкість як у коротко-, так і в дов-
гостроковій перспективі.

Таким чином, на практичному прикладі доведено 
доцільність удосконалення теоретико-методичного 
підходу до проведення аналізу конкурентної стій-
кості підприємств машинобудування, що є зручним 
і універсальним і дає змогу більш точно оцінювати 
стан суб’єктів господарювання.

Висновки. Ефективна реалізація основних цілей 
підприємства можлива лише за рахунок деталь-
ного аналізу його конкурентної стійкості – аналізу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища,  
які комплексно впливають на основні показники 
діяльності підприємства. Аналіз внутрішнього та 
зовнішнього середовища будь-якого підприємства 
є складним багатоетапним процесом, і похибки під 
час його проведення можуть мати суттєві наслідки  
в його діяльності. 

Авторами запропоновано вдосконалення теоре-
тико-методичного підходу до проведення аналізу 
конкурентної стійкості підприємств машинобуду-
вання, що є комплексним, зручним і універсальним 
та дає змогу більш точно оцінювати стан суб’єктів 
господарювання. Пропозиції засновані на основі сис-
тематизації та комбінації основних методів аналізу. 
Комплексний аналіз конкурентної стійкості підпри-
ємства запропоновано проводити у чотири етапи:

 - аналіз макросередовища підприємства (PEST-
аналіз);

 - аналіз мікросередовища підприємства (SNW-
аналіз);

 - аналіз конкурентних перспектив підприємства 
(SWOT-аналіз);

 - прийняття стратегічних рішень.

Даний теоретико-методичний підхід дає змогу:
1) виділити фактори найбільшого впливу як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища підпри-
ємства на стан виробничої та господарської діяльності;

2) структурувати інформацію про внутрішні 
ресурси підприємства, виділяючи при цьому фак-
тори нейтрального впливу;

3) проводити аналіз не тільки на підприємствах 
машинобудування, а й на підприємствах інших галузей.

Проведена апробація авторських пропозиції на 
прикладі підприємства АТ «Сумський завод «Насосе-
нергомаш» підтверджує їх об’єктивність, доцільність 
і релевантність. 

Дані пропозиції можуть бути покладені в основу 
подальших наукових досліджень щодо аналізу фак-
торів впливу на діяльність підприємства під час 
формування стратегії його розвитку та використані  
в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
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Постановка проблеми. Під впливом чинників 
інформаційної економіки змінюється зміст господар-
ської діяльності суб’єктів господарювання: інфор-
матизація стає складовою частиною їх комерційної 
діяльності за допомогою сучасних ІКТ, інформацій-
них повідомлень, різних форм, методів і каналів пере- 
давання інформації суб’єктами між собою або від 
суб’єктів до цільових груп та поєднує як приватні 
інтереси (наприклад, виробника), так і публічні 
інтереси (держави, суспільства, значних верств насе-
лення тощо). 

Така зміна умов функціонування економічних 
суб’єктів (домогосподарств, підприємств, державних 
установ) зумовлює необхідність корегування системи 
убезпечення їх економіки з точки зору використання 
можливостей, що відкриваються, а також поперед-
ження настання і подолання наслідків реалізації 
загроз. Вплив розвитку інформатизації суб’єктів гос-
подарювання на їх економічну безпеку має дуальну 
природу: з одного боку, створює нові можливості 
підвищення рівня економічної безпеки як результату 
інтенсивного прискорення економічного зростання, 
а з іншого – загострює існуючі та породжує нові 
загрози економічній безпеці в різних сферах. 

Зазначене обумовлює актуальність дослідження 
впливу процесів інформатизації на економічну без-
пеку суб’єктів господарювання через призму можли-
востей та загроз її забезпеченню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням здійснення бізнес-комунікацій в умовах інфор-
маційної економіки присвячені наукові праці  
Р. Барнета, Д. Белла, К. Боулдінга, Дж. Ліхтхайма, 
Р. Дарендорфа, А. Етціоні, Г. Кана, В. Танзі. Мето-
дологічну основу дослідження інформаційного сус-
пільства становлять роботи Д. Белла, Дж. Гелбрейта,  
М. Кастельса, Н. Лумана, М. Маклюена, Дж. Мар-
тіна, В. Мартинюк, Е. Масуди, Ф. Махлупа, Е. Менс-
філда, Р. Нельсона, Т. Стоуньєра, Е. Тоффлера,  
А. Турена, Й. Шумпетера. Проблеми управління 
інформаційними ресурсами досліджені в працях  

Н. Вінера, П. Друкера, В. Пономаренка, Дж. Стігліца,  
В. Ситника, О. Щедріна, Дж. Ейкерлофа та ін.  
Водночас додаткового висвітлення потребує завдання 
аналізу впливу чинників інформаційної економіки 
на забезпечення економічної безпеки підприємств.

Мета статті полягає в аналізі зовнішніх та вну-
трішніх чинників, пов’язаних із розвитком інфор-
маційної економіки, що формують можливості та 
загрози економічній безпеці суб’єктів господарю-
вання, та висвітленні комплексу інструментів її 
забезпечення на прикладі підприємств сфери ресто-
ранного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфор-
матизація як одна з основних тенденцій розвитку 
світової економіки цікавить багатьох дослідників 
сучасності. Поширення інформатизації та комуні-
кацій у практиці сучасної соціально-економічної 
діяльності є водночас причиною та наслідком якісно 
іншого етапу соціально-економічних відносин, а саме 
розвитку інформаційної економіки як складової час-
тини постінду-стріального суспільства. Україна як 
повноправний учасник світового економічного спів-
товариства спільно з іншими країнами також прохо-
дить даний етап еволюційного розвитку.

Під час визначення поняття «інформаційна еко-
номіка» виділяють кілька підходів [1]. Відповідно до 
першого, під інформаційною економікою розуміється 
комплекс наукомістких галузей, зайнятих виробни-
цтвом і обслуговуванням інформаційно-комунікацій-
ного устаткування, створенням і розповсюдженням 
програмних продуктів, розвитком комунікаційних 
мереж, а також уся система формування, зберігання, 
розповсюдження й отримання інформації, яка зна-
чною мірою побудована на базі Інтернет. Другий 
підхід розглядає інформаційну економіку як сукуп-
ність галузей, що характеризуються більш значною 
питомою вагою інтелектуального капіталу порівняно 
з іншими факторами виробництва. Відповідно до 
третього підходу, інформаційна економіка є сучас-
ною стадією розвитку цивілізації, якій притаманні 
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високий ступінь залежності економіки від інформа-
ції; широке застосування інформаційних технологій  
у бізнес-практиці; зростання значення ІТ-індустрії 
для економіки; значне збільшення інформаційного 
складника в собівартості продуктів і послуг. Вона 
характеризується технічними / технологічними / 
організаційними / інституційними інноваціями в 
діяльності різних (у тому числі і традиційних) галу-
зей економіки, розширенням використання ІКТ та 
підвищенням значущості інтелектуального капіталу 
і знань. Слід погодитися з цим підходом та далі 
розглядати поняття «інформаційна економіка» для 
позначення інформаційної щаблі розвитку, що харак-
теризується переплетенням традиційних і високотех-
нологічних галузей економіки на основі розширення 
використання інтелектуального капіталу та ІКТ.

Використання Інтернету зростає в різних секто-
рах по всьому світу, проте основна частина Інтер-
нет-контента, як і раніше, створюється в розвинених 
країнах. Аналіз темпів упровадження ІКТ у різних 
секторах показує, що електронний бізнес демонструє 
зростання в усьому світі, хоча між окремими регіо-
нами існують значні відмінності в тому, що стосу-
ється розмірів і місця розташування підприємств: 
малі і мікропідприємства підключені набагато мен-
шою мірою, ніж крупні компанії, а підприємства 
в сільській місцевості – менше, ніж підприємства 
в містах. Окрім того, не всі комерційні організації 
мають широкосмуговий доступ до Інтернету, який 
необхідний для участі в електронному бізнесі і вико-
ристання повною мірою його потенціалу.

Електронна економічна діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, що у світі позначається як В2В (Business-
to-Business) – взаємовідносини між комерційними 
організаціями і В2С (Business-to-Customer) – взаємо-
відносини між комерційними організаціями та спо-
живачами, B2G (Business-to-Government) – взаємовід-
носини між комерційними організаціями та урядом) 
має низку доведених і потенційних переваг, таких 
як поглиблення участі в міжнародних виробничих 
системах, розширення доступу на ринки і ринкового 
охвату, підвищення внутрішньої і ринкової ефек-
тивності, а також зниження транзакційних витрат. 
Вона може сприяти створенню зайнятості в секторі 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і на 
підприємствах, які стають більш конкурентоздат-
ними завдяки закупівлям і продажам в інтерактив-
ному середовищі. Нові дані по Європі, представлені 
в доповіді ЮНКТАД, указують на значний виграш у 
продуктивності праці завдяки продажам в Інтернеті, 
а також на те, що ці наслідки більші для менш круп-
них підприємств і для галузей послуг. Для оцінки 
наявності в країнах умов для електронної торгівлі 
у світовій економіці ЮНКТАД розробив новий 
Індекс електронної торгівлі В2С, що охоплює дані по  

130 країнах і чотирьох показниках: користування 
Інтернетом, забезпеченість безпечними серверами, 
поширеність розрахунків по кредитних картах і роз-
виток послуг доставки поштою. Значення Індексу 
електронної торгівлі В2С ЮНКТАД демонструє 
високу позитивну кореляцію з варіацією долі покуп-
ців, що здійснюють покупки в мережі [2].

Позитивні результати електронної торгівлі реа-
лізуються не автоматично, і така форма торгівлі 
також створює проблеми для деяких існуючих грав-
ців. Із приходом конкурентів, що пропонують товари 
з новими функціональними властивостями і нові 
послуги для споживачів, електронна торгівля пере-
форматує ринок. Наприклад, традиційні фізично 
існуючі магазини все більшою мірою необхідно адап-
тувати до зростання прозорості цін і конкуренції, 
формувати нові канали збуту в Інтернеті, інвестувати 
в нове устаткування і послуги, залучати фахівців 
нових професій і переглядати свої ділові стратегії. 
Перехід до продажів у Мережі – непросте завдання, 
і навіть провідні світові компанії роздрібної торгівлі 
зіткнулися з труднощами в її рішенні. Існує також 
можливість того, що технологічно просунуті іно-
земні конкуренти обійдуть місцеві фірми, зайнявши 
завдяки електронній торгівлі значнішу частку ринку 
порівняно з місцевими фірмами. Інтернет-торгівля 
призвела до збільшення числа і розширення сфери 
певних видів злочинів і шахрайства.

Крім того, уряди країн світу стурбовані ерозією 
податкової бази і трансфертним ціноутворенням, що 
формують перешкоди зростанню, особливо для мікро- 
і малих підприємств. Електронна покупка і продаж 
також створюють юридичні проблеми, які повинні 
вирішуватися як державою, так і самою галуззю.  
Це стосується як вітчизняної електронної торгівлі, 
так і міжнародних операцій. Навіть у розвинених 
регіонах відмінності в правових нормах, зафіксова-
них у законодавстві держав, стримують міжнародну 
електронну торгівлю. У «Доповіді про інформаційну 
економіку» ООН за 2015 р. представлена карта зако-
нодавства, прийнятого державами в чотирьох осно-
вних областях кіберзаконодавства: електронні опе-
рації, захист споживачів у Мережі, захист даних і 
конфіденційність, кіберзлочинність [2]. Відповідне 
законодавство в цих областях переважно існує в роз-
винених країнах, проте в багатьох інших регіонах 
світу воно недостатнє (табл. 1). 

Проведений аналіз підходів до визначення ролі 
зовнішніх чинників, пов’язаних із розвитком інфор-
маційної економіки в забезпеченні складових час-
тин економічної безпеки суб’єктів господарювання 
дає змогу зробити висновок про дуальний характер 
її впливу (як можливість та як загроза), що уза-
гальнено відображають національні інтереси в еко-
номічній сфері (економічна незалежність, стійкість 

Таблиця 1 
Доля країн, де прийнято законодавство про електронну торгівлю (станом на 2014 р., %)

Законодавство

Всього 
країн, число

про 
електронні 
операції

щодо 
захисту 

споживачів

про 
конфіденційність 
та захист даних

щодо кібер-
злочинності

Розвинуті країни 42 97,6 85,7 97,6 83,3

Країни, що розвиваються, у т. ч. Африка 54 46,3 33,3 38,9 40,7

Азія й Океанія 48 72,9 37,5 29,2 56,3

Латинська Америка і Карибський басейн 33 81,8 54,5 48,5 63,6

Країни з перехідною економікою 17 100 11,8 88,2 70,6

Всі країни 194 74,7 47,4 55,2 60,3

Джерело: складено на основі [2]
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і стабільність національної економіки, здатність до 
саморозвитку і прогресу) з урахуванням ризиків і 
можливостей їх уникнення (рис. 1). 

 У забезпечення економічної безпеки України 
значний внесок роблять підприємства сфери рес-
торанного бізнесу, що обумовлено економічними 
та соціальними функціями, що вони виконують,  
та подвійним змістом ресторанного продукту: як 
безпосередньо продукту так і сервісу, що пови-
нні відповідати вимогам ринку. В умовах високого 
рівня забезпеченості населення засобами мобільного 
зв’язку, підприємства сфери ресторанного бізнесу 
активно використовують інструменти мобільного 
маркетингу, зокрема: мобільні додатки, QR-коди, 
мобільні платіжні системи, електронні меню, стіль-
никовий зв'язок, меседжі, мобільний Інтернет, 
Wi-Fi-маркетинг тощо [4; 5]. Це надає можливість 
збільшити кількість відвідувачів та покупців, збіль-
шити обсяг середнього чеку, підвищити впізнава-
ність бренду, формувати лояльність клієнтів тощо. 
Отже, використання інструментів мобільного мар-
кетингу розширює можливості забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств завдяки підвищенню їх 
конкурентоспроможності.

Зокрема, мобільні додатки нині розвиваються 
швидкими темпами та допомагають ресторанам 
збільшити продажі, повернути та утримати клі-
єнтів, налагодити комунікаційний канал із ними, 
зібрати дані про відвідувачів, залучити нових гос-
тей. Ще однією цікавою з точки зору просування 
бізнесу функцією мобільного телефону є розпіз-
нання QR-кодів, що дають змогу спрямовувати від-
відувачів на сайт ресторану або його рекламну сто-
рінку, передавати текстову або графічну інформацію,  
ініціювати відправлення SMS-повідомлень. Їх можна 
наносити на упаковку для доставки їжі, чеки, фірмо-
вий одяг, на стіни, асфальт тощо. Електронне меню 
є однією з останніх західних тенденцій ресторанного 
бізнесу: коли гостям замість звичайного друкованого 
каталогу приносять планшет з описом блюд (на різ-
них мовах), розрахунок за їжу гості також можуть 
зробити карткою на цьому ж планшеті. 

Мобільні платіжні системи також дають змогу клієн- 
тами оплачувати своє замовлення з використанням 
власного мобільного телефону, що також дає можли-
вість покращати сервіс ресторану. Безумовним лідером 
у цій групі інструментів маркетингу є розсилання SMS-
повідомлень, у тому числі через популярні мессенджери.
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Економічна 
незалежність:

- спроможність держави 
контролювати національні 
ресурси;

- досягнення конкурентоспро- 
можності продукції і послуг
на світових ринках тощо

Здатність економіки 
до саморозвитку 

і прогресу:
- сприятливий інвестицій- 

ний та інноваційний 
клімат;

- постійна модернізація 
виробництва;

- підвищення професійного, 
освітнього та загально-
культурного рівня 
працівників  

Загрози економічній безпеці:  
- відставання країни за темпами зростання товарів і 
послуг, які виробляються та надаються за допомогою 
ІКТ; 

- залежність економіки від безпеки інформаційних 
технологій;

- деструктивний інформаційний вплив із боку 
конкурентів із метою отримання конкурентних переваг 
на ринку;

- втрата контролю над частиною податкових 
надходжень унаслідок віртуалізації транзакцій 
суб’єктів господарювання, мобільності факторів 
виробництва та переливу капіталу;

- втрата доходу центрального банку від сеньйоражу; 
- неможливість забезпечення ефективного державного
фінансового  контролю і фінансового моніторингу за 
грошовими потоками 

 

Економічна стабільність 
і стійкість:

належні умови щодо: 
- захисту прав  власності;  
- підприємницької 
активності; 

- боротьби з кримінальними 
структурами в економіці;

- недопущення  значної 
диференціації доходів 
населення тощо 

 
Нові можливості щодо реалізації 

економічних інтересів: 
 - поліпшення мікро- та макроекономічних 

показників, забезпечення економічного зростання;
- підвищення ефективності використання 

економічних ресурсів;
- запровадження інновацій, налагодження 

раціонального управління суспільними процесами;
- підвищення якості життя громадян; підвищення 

конкурентоспроможності країни на міжнародній 
арені  

Рис. 1. Схема взаємозв’язку між процесами розвитку інформаційної економіки  
та їх впливом на економічну безпеку на різних рівнях економіки

Джерело: складено автором із використанням [3] 
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Цікаві можливості та значний потенціал мають 
Wi-Fi-маркетинг (для перегляду рекламних роликів, 
використання анкет перед використанням високошвид-
кісного Інтернету) і мобільний Інтернет, частка корис- 
тувачів якого за 2015 р. у світі збільшилася на 90%.

Висновки. Аналіз темпів упровадження ІКТ у різ-
них секторах показує, що електронний бізнес демон-
струє зростання в усьому світі, хоча між окремими 
регіонами існують значні відмінності в тому, що сто-
сується розмірів і місця розташування підприємств.

Мобільний маркетинг надає продавцям можливість 
звернутися до конкретного споживача послуг та сфор-
мувати необхідну комунікацію, а споживачу – своє-
часно отримувати актуальні саме для нього послуги.

Водночас поряд із можливостями для зміцнення 
економічної безпеки суб’єктів господарювання сфери 
ресторанного бізнесу загострюються загрози їх інфор-
маційній безпеці, що пов’язані з необхідністю дотри-
мання комерційної таємниці та безпеки на рівні 
ІТ-технологій (правил безпеки серверів, правил архі-
вування, збереження інформації).

Для оцінки ефективності застосування мобільного 
маркетингу на підприємстві необхідно здійснювати 
веб-аналітику. Вихідні дані для неї можна отримати 
за допомогою сервісів Інтернет-статистики, що дають 
змогу проаналізувати ефективність сайту або мобіль-
ного додатку, а також каналів залучення трафіку. 

Напрямом подальших досліджень є визначення 
ключових показників оцінки ефективності роботи, 
які мають відображати ступінь досягнення мети, 
бути значущими для бізнесу, бути прозорими, кон-
кретними, точно визначеними та своєчасними. 
Зазначені показники ефективності слід згрупувати у 
дві групи: технічні (специфічні для кожного інстру-
менту електронного маркетингу) та бізнес-показники 
(відображають фінансову вигоду від використання 
електронного маркетингу). 
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Статья посвящена исследованию подходов к толкованию категорий «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность 
предприятий». Проведен анализ взглядов историко-экономических школ и течений на содержание понятия «инвестиции». 
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Vashechko Yu.V. THEORETICAL ASPECTS DEFINING THE ESSENCE OF CATEGORIES "INVESTMENTS" AND "INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES"

The article investigates approaches to the interpretation of the category of «investment» and «investment attractiveness of 
enterprises». The analysis looks historical – economic schools and trends on the meaning of investment. Formed author's approach to 
defining the essence of these definitions.

Keywords: investments, investment attractiveness of enterprises, investments, investment activity.

Постановка проблеми. Проблема залучення інвес-
тиційних ресурсів і ефективного їх використання 
в сучасних кризових умовах є однією з головних, 
оскільки без її вирішення розраховувати на зрос-
тання рівня життя населення, збільшення обсягів 
виробництва, підвищення ефективності функціо-
нування підприємств і забезпечення продовольчої 

безпеки нашої країни є практично неможливими. 
Інвестиційна привабливість при цьому відіграє роль 
ключового елемента, оскільки їх динамічність зале-
жить від можливостей підприємства відповідати 
умовам потенційних інвесторів.

Вивчення вітчизняних та іноземних джерел, моно-
графічних досліджень свідчить про наявність істот-
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них розбіжностей у визначенні поняття інвестиційної 
привабливості та її понятійного ядра – інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження змісту поняття «інвес-
тиції» у різних її аспектах зробили відомі зарубіжні 
вчені: В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс,  
К. Маркс, У. Шарп та ін. 

Питання теорії і практики інвестиційної діяльності 
досліджували багато вітчизняних учених, а саме: 
О.А. Андраш, І.О. Бланк, П.І. Гайдуцький, С.О. 
Гуткевич, О.І. Гуторов, М.П. Денисенко, А.Г. Заго-
родній, П.А. Лайко, Т.В. Майорова, А.А. Пересада,  
Н.О. Татаренко, В.Я. Шевчук та багато інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на значний науковий доро-
бок, досі немає єдиної думки серед науковців щодо 
трактування зазначених категорій, і питання надалі 
залишається відкритим для подальших досліджень.

Мета статті полягає в аналізі та узагальненні під-
ходів до визначення категорій «інвестиції» та «інвес-
тиційна привабливість підприємства», що дасть мож-
ливість сформулювати авторське бачення зазначених 
дефініцій, які буде покладено в розробку комплексної 
оцінки інвестиційної привабливості підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еволю-
ція економічної думки та історико-економічні школи 
та течії обумовили появу та розвиток різних підходів 
до сутності інвестицій, що призвело до появи цілої 
низки думок щодо їх визначення як поняття.

Термін «інвестиції» походить від латинського 
investire, що означає «облачати», «вкладати». Пред-
ставники доктрини меркантилізму Т. Ман, Дж. Ло,  
Д. Юм уважали джерелом багатства та інвестицій тор-
говий капітал, який формується завдяки успішно про-
веденим зовнішньо торговельним операціям [1, с. 7].

Подальшого розвитку економічні погляди на 
процес інвестування отримали у працях фізіо-
кратів. Економіст Ф. Кене визначає інвестиції як 
суму початкових авансів або капітальних вкладень  
із метою одержання прибутку. Фізіократи розмеж-
овували представлені в грошовому вираженні інвес-
тиції на основний і оборотний капітал, які відшкодо-
вуються в ціні товару [1, с. 17]. Отже, у фізіократів 
присутнє, хоча ще і в зародку, поняття поділу капі-
талу на основний та оборотний. 

Зміст інвестицій розглядався в роботах класиків 
політичної економії. Зокрема, економічне зростання 
А. Сміт пов’язує не тільки зі зростанням доходу, а й 
з нагромадженням капіталу. Він показує, що капіта-
лізація, тобто нагромадження, відбувається за раху-
нок надлишку доходів, що не були спожиті [1, с. 21]. 
Таким чином, Сміт відносив до інвестицій витрати, 
направлені на відшкодування та збільшення капіталу. 
Це були перші спроби вченого говорити про інвесту-
вання, однак не вводячи при цьому самого терміна.

Подальшого розвитку теорія інвестування дістала 
в поглядах К. Маркса, який у своїй праці «Капітал» 
розглядає поняття «інвестування» з позиції простого 
і розширеного відтворення і звертає увагу на те, що 
інвестиції в розширене відтворення є позитивним 
моментом в економіці. Також він розглядав цикліч-
ність економіки та вплив даної циклічності на про-
цес інвестування. Зокрема, Маркс акцентував увагу 
на тому, що попит на інвестиції буде підтримуватись, 
а капітал – використовуватиметься на повну потуж-
ність доти, доки вкладені кошти приноситимуть хоч 
мінімальний прибуток [1, с. 71].

Незважаючи на те що класики економічної тео-
рії багато уваги приділяли капіталу та його нагрома-
дженню, виокремлення інвестицій як окремої еконо-

мічної категорії в їх роботах не проводилося. Початком 
становлення інвестицій як окремої економічної катего-
рії вважають першу половину 50-х років минулого сто-
ліття, коли М. Марковіц у своїх роботах заклав основи 
сучасної теорії інвестиційного портфеля [2].

Подальший розвиток теорія отримала у дослі-
дженнях Л.Дж. Гітмана, В. Шарпа, Дж. Кейнса 
та ін. Ці розробки стосувалися дослідження форм, 
методів і механізмів інвестування.

За У. Шарпом «інвестувати» у найширшому 
розумінні означає «розстатися з грішми сьогодні, 
щоб мати більшу їх суму у майбутньому» [3, с. 80]. 
Американські вчені Л.Дж. Гітман і М.Д. Джонк  
у своїй книзі «Основи інвестування» дають визна-
чення інвестиціям як способу переміщення капіталу, 
що повинен забезпечити збереження або зростання 
вартості капіталу і (або) принести позитивну вели-
чину доходу [3, с. 81].

Дж. Кейнс уперше визначив необхідність стиму-
лювання інвестиційного процесу через втручання 
держави в економіку через стимулювання ефектив-
ного попиту. Він розуміє під інвестиціями поточ-
ний приріст цінностей капітального майна внаслідок 
виробничої діяльності даного періоду, тобто ту час-
тину доходу за даний період, яка не була викорис-
тана для споживання [3, с. 81]. 

За П. Массе інвестиції є актом обміну сьогоднішнього 
задоволення потреби на очікування задовольнити її в 
майбутньому за допомогою інвестиційних благ [3, с. 82].  
Дж.М. Розенберг визначає інвестиції як використання 
грошей для отримання ще більшої кількості грошей, 
доходу чи/та досягнення приросту капіталу [4]. 

Отже, більшість західних авторів уважають, що 
процес залучення інвестицій передбачає здійснення 
вкладень із метою отримання додаткового прибутку 
або збільшення вартості капіталу підприємства, проте 
стосовно джерел вкладень, які з часом можуть при-
вести до зростання прибутку, існують різні погляди. 

Радянський економіст Т.С. Хачатуров під капі-
тальними вкладеннями розумів витрати на вироб-
ництво основних засобів, їх збільшення та вдоско-
налення [5]. Проте таке визначення обмежує процес 
інвестування вкладеннями лише в основні засоби, 
залишаючи поза увагою фінансові інструменти, нема-
теріальні активи та вкладення в оборотний капітал. 

Радянські економісти поняття «інвестиції» ото-
тожнювали з капітальними вкладеннями, під якими 
розглядались вкладення капіталу у відтворення 
основних засобів як виробничого, так і невиробни-
чого характеру. Проте інвестиції можуть здійснюва-
тись і у приріст оборотних активів, і в різні фінансові 
інструменти, в окремі види нематеріальних активів. 
Отже, капітальні вкладення є більш вузьким понят-
тям і виступають лише як одна з форм інвестицій.

В українському законодавстві за останні 25 років 
прийнято значну кількість нормативно-правових актів, 
які регламентують інвестиційну діяльність. Проте 
варто зазначити, що в цих законодавчих актах у визна-
чення «інвестиція» вкладається різне тлумачення.

Так, у Законі України «Про інвестиційну діяль-
ність» інвестиції трактуються як «усі види майно-
вих та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, 
у результаті якої створюється прибуток (доход) або 
досягається соціальний ефект» [6].

На думку Т.В. Майорової, дане визначення має 
синтетичний характер зазначеної категорії. По-перше, 
у ньому врахований динамізм інвестицій, тобто роз-
кривається взаємозв'язок, процес перетворення інвес-
тиційних ресурсів у вкладення, витрати, і, по-друге, 



54 Серія Економічні науки

Випуск 19. Частина 1. 2016

наведена широка класифікація інвестицій [2]. Але, 
як уважає Т.В. Дорошенко, серед об’єктів вкладення 
грошові засоби правильніше було б виділити окремо,  
а не відносити їх до майнових цінностей, тим паче що 
вони є основним інвестиційним ресурсом [7, с. 115]. 

С. Захарін, навпаки, вважає хибним таке розмеж-
ування грошових, майнових та інтелектуальних цін-
ностей як окремих не пов’язаних між собою кате-
горій. Оскільки і нерухомість, і матеріали, і готова 
продукція, і об’єкти інтелектуальної власності за 
своєю цивільно-правовою природою є майном, то 
вчений пропонує їх об’єднати і вказувати «всі види 
майнових цінностей» [8].

У подальшому це поняття визначалось і в інших 
правових актах. Так, у Господарському кодексі 
України інвестиціями у сфері господарювання визна-
ються довгострокові вкладення різних видів майна, 
інтелектуальних цінностей та майнових прав в 
об’єкти господарської діяльності з метою одержання 
доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального 
ефекту [9]. Під поняттям «вкладення» в даному разі 
розуміється не інвестиція як матеріальний предмет, 
а інвестування як процес, і тому наведене поняття 
«інвестиції» не збігається з визначенням Закону 
України «Про інвестиційну діяльність». 

Інший підхід до поняття інвестиції демонструє 
податкове законодавство. У Податковому кодексі 
України інвестиції визначаються як господарські опе-
рації, які передбачають придбання основних засобів, 
нематеріальних активів, корпоративних прав та/або  
цінних паперів в обмін на кошти або майно [10].  
З таким визначенням погодитися неможливо, бо 
тут має місце спрощене трактування інвестицій як 
господарської операції: по-перше, інвестиції – це 
не обмін активів на кошти або майно, а навпаки – 
вкладання коштів у фінансові, матеріальні та нема-
теріальні активи; по-друге, у визначенні немає мети, 
заради чого здійснюється інвестування, адже інвес-
тиційна діяльність відрізняється від фінансової та 
господарської лише тим, що інвестор не просто здо-
буває активи, а обирає лише ті, які в майбутньому 
обов'язково принесуть йому доходи [2, с. 6, 7].

Академік А.А. Пересада у своїх працях зазначає, 
що інвестиції – вкладення капіталу в об’єкти підпри-
ємницької діяльності з метою забезпечення його зрос-
тання в майбутньому [11, c. 12]. Таким чином, інвес-
тиції – це категорія розширеного відтворення, яка 
є основою формування мікро- та макроекономічних 
параметрів та визначає темпи економічного росту. 

Науковці В. Шевчук та П. Рогожин зазнача-
ють, що інвестиції мають фінансове та економічне 
визначення. За фінансовим визначенням інвести-
ції – це всі види активів (коштів), що вкладаються 
в господарчу діяльність із метою отримання доходу.  
За економічним визначенням інвестиції – це видатки 
на створення, розширення, реконструкцію та тех-
нічне переозброєння основного капіталу, а також не 
пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки 
зміни в товарно-матеріальних засадах здебільшого 
залежать від руху видатків на основний капітал [12]. 
У даному твердженні не врахована та обставина, що 
інвестиції можуть направлятися на закупівлю при-
буткових цінних паперів, акцій інших підприємств 
чи придбання великої партії матеріалів тощо. Ці опе-
рації ніяк не пов'язані з основним капіталом. 

На думку І.О. Бланка, найбільш типова неточність 
багатьох визначень полягає в тому, що під інвестиці-
ями розуміють будь-яке вкладення фінансових коштів, 
яке часто не пов'язане із вирішенням інвестиційних 
цілей суб'єктів. До них іноді відносять так звані «спо-

живчі інвестиції» (придбання комп'ютерів, автомобілів 
тощо), які за своїм економічним змістом до інвести-
цій не належать: кошти для їх придбання в даному 
разі витрачаються на довгострокове споживання (якщо 
їх придбання не має на меті їх перепродаж для отри-
мання прибутку) [13, с. 9]. Л.М. Борщ під інвестиці-
ями розуміє економічні ресурси, які спрямовуються на 
збільшення як реального капіталу суспільства, тобто 
на розширення чи модернізацію виробничого апарату, 
так і інвестиції в «людський капітал» [14, с. 47].

У сучасних наукових дослідженнях із питань 
інвестування зазначається, що результатом інвести-
цій може бути не лише приріст прибутку, але й пев-
ний економічний чи позаекономічний ефект, який 
зазвичай носить екологічний характер, зумовлений 
зменшенням негативного впливу виробничого про-
цесу на навколишнє середовище, впровадженням 
енергозберігаючих, ресурсозберігаючих технологій, 
чи соціальний характер. Науковці А.Г. Загородній, 
Г.Л. Вознюк у своїх дослідженнях визначають інвес-
тиції як грошові, майнові, інтелектуальні цінності, 
які вкладають в об’єкти підприємницької та інші 
види діяльності з метою отримання прибутку або 
досягнення соціального ефекту [15, с. 195].

Економічний зміст категорії «інвестиції» Д. Чер-
ваньов та Л. Нейкова розглядають як відносини, 
пов’язані з довгостроковим авансуванням грошових, 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об’єкти підприємницької діяльності, в осно-
вні та оборотні фонди, а також у науково-технічний 
розвиток, якісне вдосконалення виробничої бази й 
освоєння нових видів продукції від моменту авансу-
вання до реального відшкодування й одержання при-
бутку або соціального ефекту [16]. 

Ми погоджуємося з твердженнями зазначе-
них науковців і в здійсненні інвестицій вбачаємо 
не тільки досягнення соціального, економічного,  
а й екологічного ефекту.

Теоретичні аспекти інвестування знайшли своє 
висвітлення також у наукових працях вітчизня-
них учених-економістів. На думку М.П. Денисенка, 
інвестиції – це те, що відкладається на завтра: одну 
їх частину складають споживчі блага, які не вико-
ристовуються в поточному періоді, вони відклада-
ються на збільшення запасів, іншу – ресурси, які 
направляються на розширення виробництва [17]. 
С.В. Мочерний [18] трактує інвестиції як довготер-
мінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі 
народного господарства всередині країни та за її 
межами з метою привласнення прибутку. 

Крім того, у низці визначень відзначається, що інвес-
тиції являють собою довгострокове вкладання засобів. 
Безумовно, окремі форми інвестицій носять довгостро-
ковий характер, однак інвестиції можуть мати і корот-
костроковий термін вкладання (наприклад, депозитні 
сертифікати з терміном обігу до одного року, коротко-
строкові фінансові вкладення в облігації). 

Існує багато модифікацій поняття «інвестиції», що 
зумовлено специфікою різних економічних шкіл та 
течій, кута зору, під яким науковець досліджує дане 
поняття. Отже, на нашу думку, інвестиції – це всі 
види грошових, матеріальних та нематеріальних цін-
ностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької 
та інших видів діяльності на певний період із метою 
збільшення капіталу в майбутньому, отримання при-
бутку (доходу) та/або іншого ефекту з урахуванням 
факторів часу в умовах невизначеності та ризику.

Потенційна вигідність вкладання інвестицій зна-
чною мірою залежить від інвестиційної привабливості 
та інвестиційного клімату. Це відносно нові поняття 
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для економіки, які виникли протягом останніх двох-
трьох десятиріч. Більшість науковців зазначають, 
що термін «інвестиційний клімат» більш прийнятно 
вживати до окремої держави під час оцінки можли-
вості вкладати інвестиції або до групи країн, а також 
стосовно регіону [19]. Водночас поняття «інвестиційна 
привабливість» найчастіше зустрічається по відно-
шенню до галузі економіки чи суб’єкта економічної 
діяльності – підприємства або групи підприємств.

Слід зазначити, що в сучасній науці існує багато 
різних тлумачень інвестиційної привабливості. Так, 
поняття «інвестиційна привабливість», на думку  
С. Гуткевич, це багатофакторний економічний розви-
ток інвестиційного процесу в усіх його проявах, що 
складається з двох окремих визначень: «інвестиції» 
та «привабливість». Останнє поняття автор пропонує 
трактувати у двох аспектах: із боку потенційного 
інвестора та з боку суб'єкта економічної діяльності, 
куди спрямовуються інвестиції [20, с. 40].

В.В. Бочаров представляє інвестиційну привабли-
вість як існування економічного ефекту від укладення 
грошей у цінні папери за мінімальним рівнем ризику 
[21]. Однак українські підприємства не можуть ефек-
тивно використовувати інструменти ринку цінних 
паперів, оскільки цей ринок знаходиться на стадії 
становлення і є малоефективним. А також інвести-
ційна привабливість не може бути економічним ефек-
том від укладення грошей, оскільки вона, навпаки, 
створює умови для здійснення інвестицій.

Трактування інвестиційної привабливості перед-
бачено «Методикою інтегральної оцінки інвестицій-
ної привабливості підприємств та організацій» [22];  
до того ж воно стало базовим і для багатьох науковців. 
У цьому документі інвестиційна привабливість роз-
глядається як рівень задоволення фінансових, вироб-
ничих, організаційних та інших вимог чи інтересів 
інвестора щодо конкретного підприємства, яке може 
визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних 
показників, зокрема інтегрального оцінювання. 

В «Економічній енциклопедії» наголошується на 
тому, що ця характеристика враховує суперечливі 
цілі інвестора, які полягають у максимізації при-
бутку та мінімізації ризиків [18, с. 53]. Слід заува-
жити, що на практиці інвестори чітко розуміють 
залежність рівня доходів від рівня ризикованості, 
тому високий рівень прибутковості інвестицій за 
мінімальних ризиків швидше насторожить потенцій-
них інвесторів, ніж привабить. У згаданій енцикло-
педії зроблено спробу охарактеризувати інвестиційну 
привабливість підприємства з позиції системного 
підходу, що ґрунтується на оцінюванні технічного, 
географічного, трудового, організаційного, екологіч-
ного, ресурсного, фінансово-економічного, правового 
та комерційного складників організації. Така пози-
ція акцентує увагу на інтегрованості поняття інвес-
тиційної привабливості. У «Фінансовому словнику» 
інвестиційна привабливість розглядається з погляду 
характеристики переваг і недоліків інвестування 
конкретним інвестором у відповідне підприємство 
[15, с. 358]. Проте це трактування не розкриває сут-
нісного наповнення поняття, адже незрозуміло, про 
які переваги та недоліки інвестування йдеться. 

Доволі різнопланові характеристики інвестицій-
ної привабливості пропонує О.А. Андраш [23, с. 4]. 
Зокрема, науковець наголошує на відносності цього 
поняття, адже підприємство може бути інвестиційно 
привабливим для одних інвесторів та непривабливим 
із погляду інвестування – для інших. Суперечливим 
є трактування інвестиційної привабливості підприєм-
ства як показника, що відображає можливість проду-

кування максимального прибутку інвестора, оскільки 
певний показник може лише вимірювати рівень інвес-
тиційної привабливості у відповідній шкалі, тобто 
показник є лише інструментом для діагностики у цій 
сфері. Що ж стосується акцентування уваги на макси-
мальному прибутку інвестора, то, як уже зазначалось 
вище, інвестор може мати найрізноманітніші цілі 
інвестування, які відмінні від максимізації прибутку. 
Щодо розгляду О.А. Андраш інвестиційної привабли-
вості з погляду певних властивостей, характеристик, 
можливостей підприємства, які створюють певний 
попит на інвестиції, то попит на вільні кошти інвес-
торів жодним чином не кореспондується з підставами 
задоволення такого попиту, а саме підстави формують 
інвестиційну привабливість.

Н.Ю. Брюховецька та О.В. Хасанова інвестиційну 
привабливість підприємства розглядають як збалан-
совану систему інтегральних та комплексних показ-
ників доцільності вкладання капіталу інвестором 
в об’єкт інвестування, яка відображає сукупність 
об’єктивних та суб’єктивних умов, що сприяють або 
перешкоджають процесу інвестування [24]. Як зазна-
чалось вище, показники можна розглядати лише як 
інструмент діагностики інвестиційної привабливості, 
тому не варто ототожнювати ці поняття. 

Доволі правомірно розглядають інвестиційну  
привабливість підприємства як його здатність 
залучати певні інвестиційні ресурси Л.І. Катан,  
К.С. Хорішко [25, с. 23].

Найбільш комплексне тлумачення інвестиційної 
привабливості підприємства зустрічаємо у працях 
О.Г. Мельник та Ю.Г. Логвиненко, де автори розгля-
дають досліджувану категорію в контексті сукупності 
фінансово-економічних, соціальних, логістичних, 
технологічно-майнових, адміністративно-право-
вих, партнерських, іміджево-брендових, товарних 
характеристик підприємства, які забезпечують його 
пріоритетне становище в конкурентній боротьбі  
за інвестиційні ресурси [26, с. 246]. Крім того,  
науковці наголошують на тому, що інвестиційна при-
вабливість підприємства залежить від інвестиційної 
привабливості регіону базування, країни, що свід-
чить про інтегровану характеристику цього поняття. 
Вищевикладений підхід є одним із найбільш комп-
лексних та системних. 

Висновки. У результаті дослідження встановлено, 
що інвестиції є багатоаспектною економічною кате-
горією, погляди на яку трансформуються з часом і 
залежно від тенденцій економічних знань та обумов-
лені специфікою конкретних етапів історико-еконо-
мічного розвитку.

Багатоваріантність у тлумаченні інвестиційної 
привабливості підприємства надалі ускладнює її діа-
гностику, оскільки різне змістове наповнення кате-
горії зумовлює різні підходи до її оцінювання.

 Аналіз праць відомих науковців показав, що під 
час визначення економічної сутності поняття «інвес-
тиції» здебільшого вчені ототожнюють його з катего-
рією «капітальні вкладення», яка є більш вузьким 
поняттям і може розглядатися лише як одна із форм 
інвестицій. 

Установлено, що законодавство України обумов-
лює існування різних тлумачень поняття «інвести-
ції», що спричиняє значні розбіжності в установ-
ленні цілей, інструментів та досягненні кінцевої 
мети інвестування. Існуючі в сучасній літературі 
неточності в розумінні сутності дефініцій «інвести-
ції» та «інвестиційна привабливість» заважають про-
веденню ґрунтовних досліджень щодо сучасних про-
блем інвестування. 
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Дослідження численних теоретичних джерел розу-
міння сутності категорій «інвестиції» та «інвести-
ційна привабливість підприємства» дало автору змогу 
дати його власне визначення. Отже, інвестиції – це всі 
види грошових, матеріальних та нематеріальних цін-
ностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької 
та інших видів діяльності на певний період з метою 
збільшення капіталу в майбутньому, отримання при-
бутку (доходу) та/або іншого ефекту з урахуванням 
факторів часу в умовах невизначеності та ризику.

Інвестиційна привабливість підприємства – це 
система комплексних характеристик підприємства 
як об’єкта інвестування, яка включає сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних факторів і дає підстави 
для перемоги у конкурентній боротьбі за інвести-
ційні ресурси на ринку на засадах урахування інте- 
ресів інвесторів.
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Постановка проблеми. Функціонування підпри-
ємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) 
України на сучасному етапі економічних перетворень 
характеризується трансформаційними процесами, які 
пов’язані з відсутністю стабільного розвитку, неефек-
тивністю та низькою результативністю діяльності, 
несистемністю і непослідовністю проведення реформ  
у цій сфері, низьким рівнем реалізації розроблених 
програм та ін. Розвиток соціально орієнтованої еконо-
міки вимагає застосування нових підходів до розробки 
й упровадження стратегії функціонування підпри-
ємств житлово-комунального господарства для досяг-
нення довгострокових цілей, що базується на принци-
пах цілеорієнтованості, комплексності та системності, 
результативності та ефективності, збалансованості та 
гармонійності, безперервності, гнучкості, адекватності 
та ін. Особливе значення під час визначення стратегії 
має характеристика напрямів, дій та інструментів для 
її реалізації на різних рівнях управлінської діяльності. 
Аналіз сучасного стану розвитку житлово-комуналь-
ного господарства України визначив такі особливості:

- незначний рівень капітального ремонту об’єктів 
житлово-комунального господарства;

- низький рівень залучення в житловий фонд 
комунального сектору ефективного власника відпо-
відно до Закону України «Про об'єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку»;

- загострення екологічних проблем у зв’язку  
з використанням об’єктів житлово-комунального 
господарства;

- необґрунтована та недосконала тарифна полі-
тика, проблеми фінансового характеру (брак власних 

коштів підприємств житлово-комунального госпо-
дарства, ускладненість залучення фінансових ресур-
сів із ринкових джерел);

- проблеми організаційно-комунікаційного харак-
теру: нерозвиненість ринку технологій; незрілість 
інноваційної інфраструктури, недоліки нормативно-
правової бази інноваційної діяльності; відсутність 
умов для налагоджування коопераційних зв’язків 
з іншими суб’єктами господарювання у сфері жит-
лово-комунального господарства;

- недосконалість інформаційного забезпечення: 
відсутність або недоступність систематизованої 
інформації про нові технології, що мають потен-
ціал комерціалізації, а також про стан та прогнозні 
оцінки розвитку житлово-комунального господар-
ства, враховуючи особливості ринкових відносин;

- проблеми внутрішньовиробничого характеру: 
низький інноваційний потенціал підприємств жит-
лово-комунального господарства, брак кваліфікованого 
технічного та управлінського персоналу на фоні незрі-
лості консалтингової та інжинірингової інфраструктур;

- відсутність ефективної співпраці із зарубіжними 
та вітчизняними інвесторами для реалізації спільних 
проектів у сфері житлово-комунального господарства.

Визначені особливості сучасного розвитку підпри-
ємств житлово-комунального господарства свідчать 
про необхідність визначення основних напрямів удо-
сконалення діяльності та стратегії їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання вдосконалення стратегії діяльності підпри-
ємств житлово-комунального господарства вирішу-
ються у роботах вітчизняних і зарубіжних учених:  
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Ю.А. Антонюка, Н.В. Афанасьєва, Г.Г. Висоць- 
кого, Л.В. Кравцової, В.К. Ніколаєва та ін. Теоре-
тико-методичні положення щодо розробки й упро-
вадження стратегії обґрунтовані в дослідженнях:  
М.І. Долішнього, Г.П. Домбровської, Г. Мінцберга, 
Т.В. Момот, М. Портера, В.Ю. Світличної та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У дослідженнях науковців і фахівців 
обґрунтовано теоретико-методологічні положення 
щодо розробки стратегії розвитку підприємств жит-
лово-комунального господарства. Водночас зали-
шаються невирішеними питання щодо реалізації 
стратегії на житлово-комунальних підприємствах, 
розробки відповідних механізмів її впровадження, 
враховуючи особливості взаємодії із споживачами, 
постачальниками, державними органами влади та 
зацікавленими особами та ін.

Необхідність вирішення представлених проблем 
на підприємствах житлово-комунального господар-
ства, їх актуальність та теоретико-методична значу-
щість обумовили вибір теми дослідження.

Мета статті полягає у розробці рекомендацій та 
наукового підґрунтя щодо вдосконалення процесу 
розробки та реалізації стратегії розвитку підпри-
ємств житлово-комунального господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Страте-
гія як багатоаспектна категорія має теоретичний базис 
і особливості впровадження на житлово-комуналь-
них підприємствах. Представником функціонального 
напряму по праву можна вважати М. Портера, який 
обґрунтував комплекс методів та інструментів, спря-
мованих на забезпечення конкурентних переваг і пер-
спективних можливостей для реалізації стратегії [1].

Важливим напрямом обґрунтування концепту-
альних засад поняття «стратегія» є підхід, запропо-
нований представниками Гарвардської бізнес-школи 
Andrews та Christiansen [2], які розглядають страте-
гію як комплексну категорію, розробка якої вклю-
чає збір та аналіз даних, дії щодо її формування, 
оцінка та впровадження. Вчені Гарвардської бізнес-
школи побудували основні положення «школи про-
ектування», у рамках якої стратегія визначається як 
співвідношення між потенціалом компанії та мож-
ливостями, які їй надає конкурентне середовище [2].  
Слід зазначити, що надаючи перевагу процесам фор-
мування й упровадження стратегії, представники 
«школи проектування» залишають поза увагою про-
цеси адаптації стратегії до умов господарювання, що 
перманентно трансформуються.

У цьому контексті для вирішення попередніх 
проблем у сучасній економічній літературі запропо-
нований відповідний інструментарій, а саме: впрова-
дження та реалізація проекту PIMS, який спрямо-
ваний на визначення впливу маркетингової стратегії 
на прибуток; матриця Бостонської консалтингової 
групи (зростання / частка ринку); матриця стратегіч-
ного планування бізнесу McKinsey; матриця життє-
вого циклу компанії ADL; матриця дивізіонального 
планування компанії Larange; аналіз кінцевої гри 
компанії Harrigan-Porter [3]; дерево цілей [4].

У сучасних наукових дослідженнях значного роз-
витку отримав ресурсний підхід до визначення стра-
тегії, в якому значна увага фокусується на ресурсах, 
які необхідно й доцільно використовувати для забез-
печення конкурентних переваг. У цьому контексті 
визначають такі напрями розробки стратегії:

- визначити та класифікувати ресурси, які необ-
хідні для розробки й упровадження стратегії;

- характеристика можливостей підприємства  
з орієнтацією на більш ефективну їх реалізацію;

- визначення потенціалу ресурсів та можливостей 
щодо забезпечення конкурентних переваг;

- вибір стратегії використання ресурсів із найбіль-
шою реалізацією потенціалу ресурсів та можливостей;

- визначення ресурсів, рівень яких необхідно 
збільшити для підвищення ефективності та резуль-
тативності діяльності суб’єктів господарювання [3].

Серед концепцій визначення стратегії слід указати 
на теоретико-методичний підхід, який базується на 
особливостях управління цією категорією. Г. Мінцберг  
як представник такого підходу визначає такі типи 
стратегій: планові, підприємницькі та навчання шля-
хом набуття досвіду [5]. Запропонований підхід дає 
змогу здійснити відповідний вибір стратегії на підпри-
ємстві та здійснювати управління на кожному етапі 
виробничо-господарської діяльності. Водночас недолі-
ком цього підходу є наявність деякого відокремлення 
запропонованих стратегій одна від одної, виникають 
складності гармонізації представлених стратегій та їх 
можливої зміни протягом операційного циклу.

Під час формування стратегій слід указати на дина-
мічний підхід, в якому перевага надається оцінці та 
реагуванню на зміни у зовнішньому середовищі, яке 
розглядається як багатогранна категорія, що включає 
цінності споживача, цінності акціонерів та персоналу, 
можливість реагування підприємства на зовнішні й вну-
трішні проблеми. Перевагою цього підходу є можли-
вість постійного реагування на зміни, що відбуваються 
у зовнішньому середовищі. Проте виникає деякий дис-
баланс щодо привалювання динамічного складника  
над іншими функціональними, ресурсними та ін.

У наукових дослідженнях спостерігаються змі-
щення акцентів щодо визначення стратегії як окремої 
категорії, що має відповідні характеристики та ознаки  
до обґрунтування її як комплексної категорії. Так, вітчиз-
няні вчені визначають стратегію як сукупність цілей  
і комплекс дій щодо їх досягнення, які враховують 
специфіку діяльності комунального сектора, обмеже-
ність фінансових ресурсів, динамічність економічного  
середовища і переважання соціальної спрямованості 
функціонування житлово-комунального господарства [6].

Слід зазначити, що в рамках комплексного під-
ходу заслуговують на увагу підходи, запропоновані 
відомими українськими вченими М. Долішнім [7] і  
З. Варналієм [8], які під час розробки й упровадження 
стратегії значну увагу приділяють комплексу інстру-
ментів просторового регулювання соціально-економіч-
ного розвитку й управлінню економічними, соціаль- 
ними, екологічними та політичними факторами. 
Крім того, З. Варналій робить важливий висновок, 
що стратегія регіонального розвитку має гармонійно 
вписуватись у загальнодержавну стратегію розвитку.

Отже, ґрунтуючись на положеннях комплексного 
підходу, доцільно розглядати стратегію розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства 
як комплекс довгострокових дій, які спрямовані на 
забезпечення розвитку житлово-комунальних під-
приємств, шляхом використання методів, інструмен-
тарію, моделей, орієнтованих на досягнення мети,  
у контексті формування конкурентних переваг і реа-
лізації принципів ринкових відносин за гармонізації 
взаємодії із зацікавленими особами.

У процесі розробки стратегії важливе значення 
має стратегічне планування, яке перебуває у фокусі 
уваги широкого кола науковців. Т. Момот і Є. Мица 
в контексті розробки стратегічних планів приділяють 
увагу розробці рекомендацій та передумов забезпе-
чення оптимальних напрямів розвитку підприємств, 
проте не визначають конкретні сценарії стратегічного 
розвитку суб’єктів господарювання [9].
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Визначаючи детермінанти стратегічного плану-

вання, Г. Домбровська та І. Геращенко запропонували 
трансформаційну модель змісту структурних склад-
ників стратегічного планування [10]. Проте не розроб- 
лено конкретного механізму реалізації стратегічного 
планування та його детермінантів на підприємстві.

Деякі фахівці під час здійснення стратегічного 
планування концентрують увагу на ризиках та 
впливу зовнішніх факторів на підприємство [11]. 
Водночас у представленому дослідженні Г.Г. Висо-
цького не запропоновано узагальнюючого критерію 
розвитку житлово-комунального господарства та 
вплив на нього зовнішнього й внутрішнього серед-
овища, що знижує рівень обґрунтованості прийняття 
та реалізації управлінських рішень.

Л. Кравцова в процесі стратегічного планування 
розвитку підприємств житлово-комунального госпо-
дарства пропонує алгоритм стратегічного планування, 
у рамках якого виділяє такі напрями (рис. 1) [12].

Запропоновані напрями дають змогу комплексно 
здійснити стратегічне планування та відповідно реа-
гувати на диспропорції й асиметрії, що виникають  
у системі. Проте, на жаль, не конкретизовані кіль-
кісні параметри щодо результативності впровад- 
ження напрямів розвитку підприєм-
ства, відсутній конкретний інстру-
ментарій оцінки визначених напря-
мів розвитку. Крім того, відсутній 
механізм реалізації розробленого 
алгоритму стратегічного планування 
напрямів розвитку підприємства.

Слід зазначити, що для розробки 
й упровадження стратегії розвитку 
підприємств житлово-комунального 
господарства необхідно визначити 
джерела фінансування цієї галузі, 
у тому числі за рахунок залучення 
іноземних інвестицій.

У цьому напрямі на підприєм-
ствах житлово-комунального гос-
подарства спостерігається низька 
активність. Так, протягом останніх 
років реалізовано всього декілька 
проектів: 

- програма Тасіс Європейського 
Союзу в Україні «Сталий територі-
альний розвиток в Україні» на суму 
13,3 млн. дол. США; 

- спільний проект Тасіс та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» на суму 13 млн. дол. США; 

- проект Німецького товариства 
технічного співробітництва GTZ 
«Санація житлового будинку»;

- проект Німецького товариства тех-
нічного співробітництва GTZ «Рекон-
струкція історичного центру міста» на 
суму 10 млн. дол. США;

- спільний проект із Посольством 
Польщі в Україні «Впровадження 
європейських стандартів до реструк-
туризації і управління комунальним 
господарством України, використову-
ючи досвід Польщі»;

- спільний проект зі Світовим бан-
ком «Водопостачання та каналізація 
м. Львова», сума гранту становить 
40,8 млн. дол. США;

- спільний проект з Європейським 
банком реконструкції та розвитку  

щодо реалізації проекту «Розвиток системи водо-
постачання та каналізації м. Запоріжжя» на суму 
42,5 млн. дол. США;

- спільний зі Світовим банком проект «Розвиток 
міської інфраструктури» на суму 140 млн. дол. США;

- спільний з Європейським інвестиційним банком 
проект «Розвиток системи водопостачання та водовід-
ведення м. Миколаєва» на суму28 млн. євро;

- спільний проект із Міжнародним банком рекон-
струкції та розвитку та Фондом чистих технологій 
щодо реалізації проекту «Підвищення енергоефек-
тивності в секторі централізованого теплопостачання 
України» на суму 382 млн. дол. США;

- спільний зі Світовим банком проект «Другий 
проект розвитку міської інфраструктури» на суму  
350 млн. дол. США;

- спільний проект із Міжнародним банком рекон-
струкції та розвитку «Вдосконалення системи мулового 
господарства каналізаційних очисних споруд м. Хар-
кова» на суму 75,8 млн. дол. США [13].

У результаті дослідження автором визначено, що 
в рамках спільних проектів реалізуються заходи, які 
мають тактичний характер і спрямовані на роботу 
з конкретними об’єктами. Проте комплексної інвес-

1 Аналіз ринкової ситуації та прогнозування її розвитку

2 Встановлення стадії життєвого циклу підприємства

3 Визначення основної мети розвитку підприємства 
та критеріїв її досягнення

4 Формулювання загальносистемних факторів, що визначають 
розвиток підприємства

5 Визначення факторів зовнішнього середовища підприємства, 
які мають вплив на досягнення поставленої мети

6
Визначення внутрішніх факторів підприємства, які необхідно 

розвивати для досягнення поставленої мети

7
Розрахунок альтернативних варіантів розвитку по кожному 

напряму діяльності підприємства

8
Обґрунтування моделі розвитку з урахуванням 

альтернативних варіантів по кожному напряму діяльності 
підприємства

9 Визначення перспективних напрямів розвитку по кожному 
напрямку діяльності підприємства

10 Оцінка перспективних напрямів розвитку підприємства

11 Вибір напрямів розвитку підприємства

Рис. 1. Напрями здійснення стратегічного планування  
на підприємстві [12]
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тиційної програми не впроваджено, оскільки в іно-
земних інвесторів немає повної довіри до існуючої 
системи управління житлово-комунальним господар-
ством. Слід указати на негативні явища (корупцію, 
тіньову економіку, неефективну систему управління 
житлово-комунальними підприємствами та ін.), 
якими характеризується функціонування житлово-
комунального господарства на регіональному рівні.

За останні роки розроблено й упроваджено організа-
ційні структури, які спрямовані на покращання інвес-
тиційного клімату та активізації залучення іноземних 
інвестицій у сфері житлово-комунального господарства 
України. Так, Міністерством із питань житлово-кому-
нального господарства своїм Наказом від 1.11.2007  
№ 164 створено Консультативно-дорадчу раду з питань 
покращання інвестиційного клімату та залучення іно-
земних інвестицій у галузь житлово-комунального 
господарства. У цьому контексті особлива увага фоку-
сується на формуванні та використанні інформаційної 
бази щодо можливих інвесторів, які співпрацюватимуть 
із підприємствами житлово-комунального господарства.

Слід зазначити, що для розробки стратегії розви-
тку житлово-комунального комплексу, враховуючи 
міжнародний досвід та особливості його взаємодії  
з іноземними інвесторами, пропонується комплекс 
дій щодо розробки стратегії розвитку підприємств 
житлово-комунального господарства (рис. 2).

Реалізація запропонованого комплексу спирається 
на відповідну нормативно-правову базу, а саме: Закон 
України «Про засади зовнішньої та внутрішньої полі-
тики України», Закон України «Про Загальнодержавну 
програму реформування і розвитку житлово-комуналь-
ного господарства на 2009–2014 рр.» та ін. [14].

Проте існують проблеми щодо фінансування деяких 
положень цих Законів для реалізації їх у повному обсязі, 
що гальмує взаємовідносини з іноземними інвесторами 
у сфері житлово-комунального господарства. Крім того, 
для впровадження комплексу дій, які запропоновано 

включити під час розробки стратегії розвитку під-
приємств житлово-комунального господарства, вра-
ховуючи міжнародний досвід та особливості взаємодії  
з іноземними інвесторами, у сфері управління підпри-
ємствами ЖКГ створюється Державне підприємство 
«Фонд розвитку житлово-комунального господарства 
України», основним напрямом функціонування якого 
є організація співпраці та взаємодія з міжнародними 
фінансовими інституціями та іноземними інвесто-
рами. Функціонування Державного підприємства 
«Фонд розвитку житлово-комунального господарства 
України» передбачає створення резервного фонду 
капіталовкладень, сприяння випуску єврооблігацій  
у зарубіжних банках, участь в акціонуванні та прива-
тизації житлово-комунальних підприємств та ін.

Для розробки й упровадження стратегії розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства 
необхідно трансформувати існуючу організаційну 
систему управління цією сферою. Так, доцільно 
використовувати п’ятирівневу систему управління 
стратегією розвитку підприємств житлово-комуналь-
ного господарства [15]:

1-й рівень: розробка, нормативно-методичне 
забезпечення і моніторинг здійснення державної про-
грами реформування галузі;

2-й рівень: конкретизація заходів державної про-
грами, планування, організація і моніторинг їх здій-
снення в містах і районах області;

3-й рівень: планування і здійснення заходів із 
реформування і реорганізації житлово-комунального 
господарства міста (району);

4-й рівень: планування і здійснення стратегії роз-
витку підприємства;

5-й рівень: планування і контроль проектів рефор-
мування галузі.

Доцільною є реалізація заходів щодо розробки й 
упровадження системи управління стратегією розви-
тку підприємств житлово-комунального господарства:  

Гармонізація стратегії реформування та розвитку підприємств житлово-
комунального господарства з Національною економічною стратегією розвитку 

Україні та країнами Європейського Союзу

Розробка, впровадження й удосконалення нормативно-правової бази щодо розвитку 
житлово-комунального господарства

Формування й упровадження організаційних структур, які будуть керувати 
інноваційними й інвестиційними проектами

Зниження рівня впливу органів влади на функціонування підприємств житлово-
комунального господарства та їх взаємодії з іноземними інвесторами

Удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального 
господарства та створення її більш ефективних інституціональних структур

Лібералізація фінансів підприємств житлово-комунального господарства

Рис. 2. Комплекс дій щодо розробки стратегії розвитку підприємств  
житлово-комунального господарства
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нормативно-технічне забезпечення проектів, роз-
робка й упровадження моделей розвитку житлово-
комунального комплексу міста, складання календар-
них планів реалізації проектів та програм у рамках 
стратегії розвитку житлово-комунального комплексу, 
визначення потреби в коштах та джерел, необхідних 
для реалізації проектів і програм, контроль і моніто-
ринг реалізації проектів і програм, формування звітів 
для заінтересованих осіб, які взаємодіють із житлово-
комунальними підприємствами, формування звітів 
для заінтересованих осіб, які взаємодіють із житлово-
комунальними підприємствами, визначення диспро-
порцій і асиметрій, що виникають у системі реалізації 
проектів і програм, реагування на накопичення нега-
тивних явищ та їх попередження в системі реалізації 
проектів і програм, оцінка результативності й ефек-
тивності реалізованих проектів і програм. 

Висновки. Важливе значення під час розробки й 
упровадження стратегії розвитку підприємств жит-
лово-комунального господарства має розробка та реа-
лізація заходів, пов’язаних із міжнародною техніч-
ною допомогою, використання грантів міжнародних 
організацій, упровадження у сферу функціонування 
підприємств житлово-комунального господарства 
спільних проектів.

Таким чином, розглянутий інструментарій дає 
змогу розробити та впровадити стратегію розви-
тку підприємств житлово-комунального господар-
ства, яка орієнована на зростання ефективності  
та результативності діяльності під час упровадження 
ринкових умов, конкурентоспроможності житлово-
комунальних підприємств, застосуванні нових орга-
нізаційних форм, гармонізації взаємодії із заінтере- 
сованими особами.
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рішень. У статті наведено детальний розрахунок та аналіз фінансових результатів діяльності вітчизняної промислової компанії – 
лідера галузі.
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ИСТОЧНИК КАЧЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧИСКИХ РЕШЕНИЙ

Статья посвящена актуальному вопросу анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Авторы проанали-
зировали финансовую отчетность компании, провели факторный анализ основных показателей, которые влияют на принятие 
управленческих бизнес-решений. В статье приведен детальный расчет и анализ финансовых результатов деятельности отече-
ственной промышленной компании – лидера отрасли.
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QUALITATIVE MANAGEMENT DECISIONS

The article is devoted to the actual issue of analysis of enterprise financial results. The authors have analyzed the company’s financial 
statements; have conducted the factor analysis of the basic indicators that influence the management decisions. Detailed calculation and 
analysis of the financial results of the domestic industrial company, that is the industry leader, are given in the article.
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Постановка проблеми. Управління фінансовими 
ресурсами є одним із найважливіших чинників, які 
визначають ефективність діяльності підприємства  
в міжнародному середовищі, його фінансову стабіль-
ність та конкурентоздатність. Функціонування в сучас-
ному середовищі вимагає від українських підприємств 
не тільки підтримання фінансової стійкості та пла-
тоспроможності, але й ефективного управління про-
цесом формування та використання ресурсів. Ефек-
тивне управління фінансами та грошовими коштами  
є однією з найважливіших передумов, яка характери-
зує можливість адаптації підприємств до динамічних 
умов глобального середовища, оскільки вони є джере-
лом формування всіх інших видів ресурсів.

Пошук потенційних резервів фінансових ресур-
сів є важливим завданням зі сторони керівництва 
суб’єкта господарювання для реалізації поставле-
них виробничих програм та стратегічного розвитку. 
Управління фінансовими ресурсами на рівні під-
приємства передбачає ефективне їх використання, 
правильний вибір напрямків фінансових потоків  
та раціональне використання за цільовим призна-
ченням [1]. Проте, наукові дослідження, присвячені 
проблемам розробки, адекватних часу, механізмів 
управління фінансовими ресурсами підприємств як 
складноорганізованих систем із внутрішньою будо-
вою і зовнішніми чинниками, є не повністю доскона-
лими і потребують подальшого доопрацювання.

Фінансові результати – прояв ефективності 
роботи суб’єкта підприємницької діяльності. 
Фінансовий результат являє собою сукупність при-
бутку або збитку від реалізації продукції, робіт,  
послуг, а також позареалізаційних доходів і витрат.  
Отже, в якості найбільш поширеного та універ-
сального показника фінансових результатів висту-
пає прибуток, який як економічний показник 
дозволяє поєднувати економічні інтереси держави,  
підприємства як суб’єкта господарювання, робіт-
ників і власника підприємства. Фінансовий резуль-
тат чітко відображає ефективність комерційної,  
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності 
компанії, а також служить основним індикатором 
для бізнес-рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
В сучасних умовах економічного розвитку компаній 
питання фінансових результатів вважається одним 
із ключових при здійснення господарської діяль-
ності. Проблеми, пов’язані з визначенням сутності 
поняття фінансового результату, його формуван-
ням та розподілом, розглядаються в навчальній та 
науковій літературі. Зокрема, дослідженню підхо-
дів щодо сутності поняття «фінансовий результат» 
присвячені праці Білик М.Д. [1], Бланка І.А. [2], 
Бутинця Ф.Ф. [3], Вороніної О.О. [4], Загород- 
нього А.Г. [5], Мочерного С.В., Пипко В.А., Пуш-
кар М.С. [6], Фецович Т.Р. тощо.
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Мета статті. Основним завданням статті є аналіз 

фінансових результатів на прикладі діяльності вітчиз-
няного промислового підприємства – лідера галузі  
з метою надання повної та якісної інформації для при-
йняття управлінських рішень менеджментом компанії.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучас-
них умовах вагомого значення набуває проведення 
якісного аналізу фінансових результатів діяльності 
підприємств. Вчасний та об’єктивний аналіз фінан-
сових результатів сприяє підвищенню ефективності 
діяльності підприємств, його інноваційно-інвестицій-
ній привабливості та діловій активності, найбільш 
раціональному та ефективному використанню усіх 
видів ресурсів, усуненню непродуктивних витрат. 
Достовірна інформація, отримана в ході фінансового 
аналізу, необхідна для прийняття якісних управлін-
ських бізнес рішень, що, в свою чергу, призведе до 
підвищення ефективності та рентабельності діяльності 
підприємства. Залежно від того, яка інформація вико-
ристовується у фінансовому аналізі, якими є мета та 
об’єкти дослідження, суб’єкти користування резуль-
татами аналізу, розрізняють два його види: внутріш-
ній та зовнішній. Внутрішній аналіз використовує 
всю інформацію про стан справ підприємства, якою 
володіє лише певне коло осіб – як правило, керівни-
цтво підприємства та його підрозділів. Зовнішній ана-
ліз базується на звітних даних, що підлягають опу-
блікуванню, при цьому базою для проведення аналізу 
виступає досить обмежена частина інформації про 
діяльність підприємства, що є надбанням усього під-
приємства. Для проведення якісного аналізу фінан-
сових результатів необхідно будувати аналітичну 
таблицю – аналітичний звіт про формування фінансо-
вих результатів, яка буде містити показники форми № 2  
«Звіт про фінансовий результат». У таблиці 1 наведе-
ний такий звіт для ПАТ «Запоріжсталь».

Аналіз таблиці 1, свідчить, що у 2013 р. основні 
фінансові показники ПАТ «Запоріжсталь» мали тен-
денцію до покращення порівняно із попереднім роком. 
Незважаючи на зменшення виручки від реалізації про-
дукції на 1 899,23 млн. грн. або на 12,2%, валовий 
прибуток підприємства збільшився. Такі зміни відбу-

Таблиця 1
Аналітичний звіт про формування фінансових результатів ПАТ «Запоріжсталь»

№ Показник 2012 р фактично у порівн. 
цінах тис. грн. %

1. Чистий дохід від реалізації продукції 15 560 415 13 579 218 13 661 185 -1 899 230 -12,2

2. Собівартість реал. продукції (14 490 350) (12 284 971) (12 359 125) -2 131 225 -14,7

3. Валовий прибуток 570 065 1 294 247 1 294 247 +724 182 +127,0

4. Інші операційні доходи 244 972 487 026 487 026 +242 054 +98,8

5. Адміністративні витрати (388 872) (384 564) (384 564) -4 308 -1,1

6. Витрати на збут (653 881) (790 424) (790 424) +136 543 +20,9

7. Інші операційні витрати (753 794) (240 756) (240 756) -513 038 -68,1

8. Фінансовий результат від операційної 
діяльності (981 510) 365 529 365 529 +1 347 039 -

9. Інші фінансові доходи 35 147 126 679 126 679 +91 532 +260,4

10. Фінансові витрати (290 124) (459 715) (459 715) +169 591 +58,5

13. Фінансовий результат від фінансової 
діяльності (254 977) (333 036) (333 036) +78 059 +30,6

14. Інші (інвестиційні)доходи 161 340 27 276 27 276 -134 064 -83,1

15. Інші (інвестиційні)витрати (675 340) (8 619) (8 619) -666 721 -98,7

16. Фінансовий результат від інвестиційної 
діяльності (514 000) 18 657 18 657 +532 657 -

17. Фінансовий результат до оподаткування (1 750 487) 51 150 51 150 +1 801 637 -

18. Витрати (дохід) з податку на прибуток 144 962 (42 954) (42 954) -187 916 -

19. Чистий фінансовий результат (1 605 525) 8 196 8 196 +1 613 721

Джерело: складено на основі [7]

лися за рахунок більш високих темпів зниження собі-
вартості реалізованої продукції (-14,7%). Це свідчить 
про підвищення ефективності використання основних 
ресурсів підприємства. Спостерігається незначне зни-
ження адміністративних витрат на 4 308 тис. грн.  
або 1,1%. Витрати на збут мають тенденцію до 
збільшення. У 2013 р. порівняно із 2012 р. зросли  
на 136,54 млн. грн. або 20,9%. Динаміка фінансових 
результатів від інвестиційної діяльності є позитивною 
за рахунок перевищення темпів зниження витрат над 
темпами зниження доходів від інвестиційної діяль-
ності. Внаслідок того, що фінансовий результат діяль-
ності підприємства може виступати у двох протилеж-
них за своєю суттю формах – прибуток та збитки – може 
виникнути ситуація, за якої вертикальний аналіз  
проводити недоцільно. Так, у 2013 р. ПАТ «Запоріж-
сталь» отримало прибутки від операційної та інвести-
ційної діяльності та збитки від фінансової діяльності.

Особливої уваги також потребує аналіз рентабель-
ності. Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, вико-
ристання кожного з яких залежить від характеру 
оцінки ефективності фінансово-господарської діяль-
ності підприємства. Від цього, насамперед, залежить 
вибір оціночного показника (прибутку), використову-
ваного в розрахунках. Найчастіше використовується 
чотири показники [2; 5]: валовий прибуток, операцій-
ний прибуток, прибуток до оподаткування та чистий 
прибуток. Для ПАТ «Запоріжсталь» розрахунок кое-
фіцієнтів рентабельності зведемо в таблиці 2 [7].

Згідно з таблиці 2, усі без виключення показники 
рентабельності у 2013 році значно покращилися. Так, 
на одну гривню активів у 2013 році припадало 0,4 коп.,  
а на одну гривню власного капіталу – 0,8 коп. при-
бутку, тоді як у 2012 році ці значення були від’ємними. 
Значно покращився показник валової рентабельності 
продажів, що вказує на підвищення ефективності 
виробничої діяльності підприємства, а також ефектив-
ності політики ціноутворення. Збільшення операцій-
ної рентабельності свідчить про економію на постій-
них витратах (адміністративних витратах, витратах 
на збут, інших операційних витратах). Коефіцієнт 
чистої рентабельності відображає повний вплив струк-
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тури капіталу та фінансування компанії на її рента-
бельність. Він має позитивну динаміку і у 2014 році 
складає 0,1%. Що стосується показників рентабель-
ності продажів, то їх значення неможливо адекватно 
оцінити, не маючи даних про значення аналогічних 
показників по галузі. Останнім етапом аналізу звіту 
про фінансові результати є горизонтальний та верти-
кальний аналіз витрат на виробництво продукції у роз-
різі елементів. Такий аналіз дозволяє виявити основні 
напрямки пошуку резервів зниження собівартості про-
дукції та підвищення ефективності управління усіма 
видами ресурсів підприємства. Дані для аналізу витрат 
ПАТ «Запоріжсталь» подано у табл. 3.

За результатами аналізу таблиці 3 можна зазначити 
загальне зменшення витрат на виробництво продукції 
більш ніж на 2 млрд. грн. (12,0%). Спостерігається значне  
зниження матеріальних витрат, що є свідоцтвом змен-
шення матеріало- та енергоємності готової продукції 
підприємства. Позитивним також є зменшення інших 
операційних витрат на 767,59 млн. грн. (21,4%).

Отже, зовнішня звітність підприємства є досить 
інформативним джерелом аналізу фінансових резуль-
татів. Використовуючи дані «Звіту про фінансові 
результати», менеджер має можливість оцінити 
загальні тенденції розвитку підприємства, визначити 
основні напрямки поглибленого дослідження, запропо-
нувати ефективні бізнес-рішення щодо шляхів покра-
щення ситуації на підприємстві. Наступним кроком 
під час аналізу фінансових результатів має бути аналіз 
факторної моделі операційного прибутку (1):

ОП + ЧД – СВ + ІОД – АВ – ЗВ – ІОВ,  (1) [6]

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг);

СВ – собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг);

ІОД – інші операційні доходи;
АВ – адміністративні витрати;
ЗВ – витрати на збут;
ІОВ – інші операційні витрати. 
Факторний аналіз фінансового результату від опе-

раційної діяльності надано у таблиці 4. За результа-
тами проведеного аналізу виявлено, що підприємство 
протягом 2012 р. скоротило обсяги реалізації продук-
ції майже на 2,0 млрд. грн. Проте собівартість реа-
лізованої продукції зменшується більш швидкими 
темпами, ніж дохід від реалізації продукції, що в кін-
цевому підсумку призвело до зростання валового при-
бутку на 615,7 млн. грн. або на 90,8%. Це свідчить 
про підвищення ефективності управління витратами, 
що включаються до виробничої собівартості.

Доцільним є проведення аналізу впливу на фінан-
совий результат основних факторів (структури, 
обсягу реалізації продукції, рівня цін на продукцію), 
оскільки вони, насамперед, залежать від управлін-
ських бізнес-рішень, які приймає керівництво під-
приємства. Модель залежності прибутку від осно-
вних факторів має вигляд:
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Таблиця 3
Аналіз витрат на виробництво продукції ВАТ «Запоріжсталь»

Показник 2012 р. 2013 р.
Горизонтальний аналіз Вертикальний аналіз, %

тис. грн. % 2012 р. 2013 р. Відхилення

Матеріальні 
затрати 10 927 803 94 59 773 -1 468 030 -13,4 65,1 64,0 -1,1

Витрати на 
оплату праці 1 156 427 1 192 023 +35 596 +3,1 6,9 8,1 +1,2

Відрахування на 
соціальні заходи 436 023 439 156 +3 133 +0,7 2,6 3,0 +0,4

Амортизація 677 550 854 808 +177 640 +26,2 4,0 5,8 +1,8

Інші операційні 
витрати 3 592 168 2 824 580 -767 588 -21,4 21,4 19,1 -2,3

Разом 16 789 971 14 770 340 -2 019 631 -12,0 100,0 100,0 0,0

Таблиця 4
Динаміка фінансових результатів діяльності ПАТ «Запоріжсталь»

№ Показники, тис. грн. 2013 рік 2014 рік
Відхилення

+/- %

1 Чистий дохід від реалізації продукції 15 560 415 13 579 218 -1 981 197 -12,7

2 Собівартість реалізованої продукції 14 881 913 12 284 971 -2 596 942 -17,5

3 Валовий прибуток 678 502 1 294 247 +615 745 +90,8

4 Інші операційні доходи 151 093 487 026 +335 933 +222,3

5 Адміністративні витрати 482 323 384 564 -97 759 -20,3

6 Витрати на збут 653 881 790 424 +136 543 +20,9

7 Інші операційні витрати 650 653 240 756 -409 897 -63,0

8 Фінансовий результат від операційної діяльності (957 262) 365 529 +1 322 791 -

Джерело: складено на основі [7]

Таблиця 2
Показники рентабельності ПАТ «Запоріжсталь» [7]

№ Показник 2012 р. 2013 р. Відхилення

1. Рентабельність 
сукупного капіталу -0,124 0,004 +0,128

2. Рентабельність 
власного капіталу -0,256 0,008 +0,264

3. Валова рентабель-
ність продажів 0,044 0,095 +0,051

4. Операційна рента-
бельність продажів -0,062 0,027 +0,089

5. Чиста рентабель-
ність продажів -0,096 0,001 +0,097

6. Валова рентабель-
ність виробництва 0,046 0,105 +0,059

7. Чиста рентабель-
ність виробництва -0,100 0,001 +0,101

Джерело: розрахунок авторів
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де ОР  – обсяг реалізації продукції;
ПВі – питома вага і-того виду продукції;
Ці – ціна і-того виду продукції;
Сі – собівартість одиниці і-того виду продукції.
Під час проведення аналізу фінансових результа-

тів вплив цінового чинника розраховується за допо-
могою такого показника, як індекс цін виробників 
промислової продукції. Основним видом діяльності 
ПАТ «Запоріжсталь» є виробництво чавуну, сталі 
та феросплавів, а тому доцільно використати індекс 
промислової продукції за цим видом діяльності.  
За 2013 р. проти 2012 р. такий індекс склав 99,4% 
[8]. Розрахунок впливу ціни на прибуток підприєм-
ства можна здійснити за допомогою формули 3.

)994,0:()994,0:( СВСВЧДЧДСВЧДП −−−=∆−∆=∆ , (3)

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг);

СВ – собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг).

Провівши розрахунки за даною формулою, отри-
муємо:

.).(7812)994,0:1228497112284971()994,0:1357921813579218( грнтисП −=−−−=∆
Відповідно, за рахунок зниження рівня цін на 

0,6% прибуток комбінату знизився на 7,8 млн. грн. 
Крім того, можливо також оцінити вплив на при-
буток зміни таких чинників, як фізичний обсяг реа-
лізованої продукції, структура та асортимент реа-
лізованої продукції, а також рівень витрат на одну 
гривню товарної продукції за допомогою наступних 
формул. Зміна прибутку за рахунок зміни фізичного 
обсягу реалізації ( ) визначається за формулою 4:

)1(0 −×=∆ ∆∆ СВОР КПП ,                 (4)

де П0  – прибуток базового періоду;
)1(0 −×=∆ ∆∆ СВОР КПП  – коефіцієнт зміни собівартості.

Розрахунок зміни прибутку під впливом струк-
тури та асортименту реалізованої продукції ( ) здій-
снюється наступним чином:

)(0 СВЧДстр ККПП ∆∆∆ −×=∆ ,   (5) ,             (5)

де )(0 СВЧДстр ККПП ∆∆∆ −×=∆ ,   (5)   – коефіцієнт чистого доходу від реалізації.
Зміна прибутку під впливом зміни витрат на одну 

гривню реалізованої продукції ( ) визначається так:

)( 11001.1 ОРСВОРСВОРВ грнВ −×=∆ ∆ ,   (6) ,         (6)

де ОР0,1  – обсяг реалізації продукції відповідно у 
базовому та звітному періодах;

СВ0,1  – собівартість реалізованої продукції відпо-
відно у базовому та звітному періодах.

Оцінимо вплив на прибуток комбінату «Запоріж-
сталь» таких чинників, як фізичний обсяг реалізова-
ної продукції, структури та асортименту реалізова-
ної продукції, а також рівня витрат на одну гривню 
товарної продукції за допомогою даних таблиці 4.
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Проведений аналіз залежності валового при-

бутку від таких факторів, як фізичний обсяг реа-
лізованої продукції, структура та асортимент реа-
лізованої продукції, а також рівень витрат на 
одну гривню товарної продукції, дозволив зробити 
наступні висновки. Валовий прибуток ПАТ зріс  
на 615,7 млн. грн., у тому числі за рахунок змен-
шення витрат на одну гривню товарної продукції –  
на 702,1 млн. грн., за рахунок оптимізації струк-
тури та асортименту реалізованої продукції –  
на 32,0 млн. грн. Негативно на величину прибутку 
вплинуло зменшення фізичного обсягу реалізованої 
продукції. За рахунок цього фактору валовий прибу-
ток зменшився на 118,4 млн. грн. Перелічені зміни 
свідчать про покращення ситуації, проте все ж таки 
наявні резерви зростання прибутку від реалізації 
продукції внаслідок збільшення обсягів діяльності. 
Актуальним напрямом підвищення прибутку також 
є подальша оптимізація витрат та підвищення 
ефективності управління витратами підприємства,  
що дозволить досягти більш високих результатів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ана-
ліз фінансових результатів ПАТ «Запоріжсталь» 
показав, що підприємство поступово виходить з кри-
зового становища. Фінансові показники комбінату 
у 2013 р. значно покращилися порівняно з 2012 р. 
Отже, запропонована у статті детальна структура 
аналізу фінансових результатів діяльності підприєм-
ства є важливим джерелом інформації для прийняття 
якісних управлінських рішень у майбутньому.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ УПАКОВКИ ПРИ ФОРМУВАННІ 
МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Статтю присвячено проблемам використання екологічної упаковки вітчизняними підприємствами. Упаковку товару висвіт-
лено як складову комплексу маркетингу, що допомагає розширенню внутрішнього та зовнішнього ринків збуту. Запропоновано 
інвестиційно-інноваційний проект, який допоможе вирішити проблему у сучасних реаліях.

Ключові слова: інвестиційно-інноваційний проект, міжнародний маркетинг, екологічний маркетинг, упаковка, комплекс мар-
кетингу.

Грицюк Н.О. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена проблемам использования экологической упаковки отечественными предприятиями. Упаковка товара 
освещена как составляющая комплекса маркетинга, помогающая расширению внутреннего и внешнего рынков сбыта. Предло-
жен инвестиционно-инновационный проект, который поможет решить проблему в современных реалиях.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационный проект, международный маркетинг, экологический маркетинг, упаковка, 
комплекс маркетинга.

Grytsyuk N.O. FEATURES USING ENVIRONMENTAL PACKAGING OF FORMATION INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 
OF DOMESTIC ENTERPRISES

This article is devoted to the problems of using ecological packaging domestic enterprises. Packaging of goods covered as part of 
the marketing mix, which helping expand domestic and foreign markets. There are investment and innovative project that will help solve 
the problem in today’s realities.

Keywords: investment and innovation projects, international marketing, environmental marketing, packaging, marketing mix.

Постановка проблеми. Сучасний міжнародний 
маркетинг для українського товаровиробника має на 
меті вихід на нові ринки збуту. Це, в свою чергу, 
ставить нові завдання перед підприємством, а саме 
задоволення потреб нових споживачів. Однак стур-
бованість впливом виробництва та масового спожи-
вання на екологію навколишнього середовища фор-
мує у цього споживача нові вимоги до товару.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
М. Ліхтль та А. Анне-Тейлор [1] досліджували при-
хильність споживачів до екологічно чистих товарів 
та їхню готовність переплачувати за збереження 
навколишнього середовища.

Проблему розширення ринків збуту через задово-
лення ширшого кола потреб споживачів, охоплення 
більшої кількості сегментів та підвищення міжна-
родних рейтингів підприємства розглядали у своїх 
дослідженнях і українські науковці О.О. Евдоченко 
та Н.В. Чала [2].

Водночас авторами не було запропоновано моделі, 
яка б дозволила вирішити проблеми екологічності 
упаковки та інструментарію просування українських 
товарів на міжнародному ринку.

Мета статті полягає у розкритті ефективних 
інструментів маркетингового просування товарів на 
міжнародному ринку, розробленні моделі співпраці 
щодо вирішення проблеми екологічності упаковки 
українських товаровиробників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Заго-
стрення екологічних проблем та необхідність впро-
вадження екологічних стандартів в міжнародну 
діяльність компаній зумовлюють зростання інтересу 
до такого поняття, як «комплекс екомаркетингу» 
як складової частини концепції соціально-відпові-
дального маркетингу з широким спектром інстру-
ментів – від різноманітних екозаходів з формування 
зв’язків з громадськістю, впровадження у виробни-
чий процес ресурсозберігаючих технологій, вико-

ристання екологічної упаковки або взагалі відмова  
від неї, впровадження принципів «зеленого офісу» тощо  
до переходу до інтегрованої системи сталого розви-
тку компанії [2].

Так, схильність до купівлі та споживання про-
дукції соціально відповідальних брендів є най-
сильнішою в Азійсько-Тихоокеанському регіоні  
(64% споживачів), Латинській Америці (63%)  
і Близькому Сході / Африці (63%), у Північній Аме-
риці та Європі – 42% і 40% відповідно [1]. Згідно  
з оцінками, які наводить М. Ліхтль, директор 
німецької компанії «Lichtl Ethics & Brands», у Європі 
третина споживачів зацікавлена в екопродукції,  
а 15% покупців фахівець називає справжніми «еко-
шопперами» – це ті, хто вважає, що екологічний 
товар є якісним, і готові платити за нього більше [3].  
За даними дослідження 2014 р. компанії «Gibbs 
& Soell (Sense & Sensibility Study: Perspectives on 
Corporate Sustainability)» жінки більш схильні  
до придбання продуктів чи послуг екологічно свідо-
мої компанії (76% усіх опитаних) [4].

Враховуючи нові вимоги споживача, виробни-
кам шоколаду «Milka» довелося провести ребрен-
динг своєї упаковки спільно з агентством «Ogilvy & 
Mother». За результатами проведеного ними дослі-
дження, виявилося, що споживач воліє бачити на 
упаковці шоколадних плиток Альпійське передгір’я. 
Виробники бельгійського пива «Stella Artois»  
у 2009 р. також поквапились повідомити своїх спо-
живачів, що пивні пляшки бренду зроблені з пере-
робленого скла й алюмінію, а перевізні коробки –  
із переробленого паперу.

Компанія «Puma» робить упаковку для своєї про-
дукції екологічною, скоротивши випуск поліетиле-
нових пакетів на користь сумок, які абсолютно ути-
лізуються. Нові пакети, створені з кукурудзяного 
крохмалю і з використанням екологічної фарби, роз-
чиняються у воді всього за 3 хвилини.
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Як завжди завзятий прихильник відповідального 

ставлення до навколишнього середовища організація 
«Greenpeace» розробила рекламний плакат зі слога-
ном «Барбі, між нами все закінчено!». Таким чином 
грінпісівці засуджують компанію «Mattel», вироб-
ника суперечливої ляльки «Barbi», за використання 
високоякісного картону в упаковці своїх іграшок. 
Для такої сировини потрібно дуже багато деревини, 
від чого потерпають тропічні ліси.

Цього літа жителі філіппінського міста Макаті могли  
споглядати екологічну рекламу від «Coca Cola». Саме 
там з’явилася «зелена» реклама напою, створена спільно 
зі Всесвітнім фондом дикої природи (WWF). Реклам-
ний щит являв собою поле площею 18,2 м, суцільно 
укрите карликовими деревами Кармона. Ці 30-сантиме-
трові дерева є відмінним фільтром, що мають здатність  
вбирати в себе шкідливі речовини. «Цей бігборд вбирає 
забруднювачі повітря» – написано на плакаті [5].

Аналізуючи складові комплексу екомаркетингу, слід 
відмітити, що висока екологічність утилізації, рецир-
куляції або ліквідації відходів виробництва, спрямова-
ність на мінімізацію використання матеріалів, які не 
підлягають утилізації, рециркуляції є одним із важли-
вих напрямків міжнародної товарної політики, яка орі-
єнтована, насамперед, на екологічність виробництва [6].

Міжнародна цінова політика в екологічному мар-
кетингу дозволяє стимулювати збут екологічних 
товарів, і, навпаки, стримати збут товарів, які на 
одному з етапів життєвого циклу спричиняють сут-
тєвий екодеструктивний вплив.

На політику ціноутворення в даному випадку 
впливають, крім стандартних факторів, ще й заходи 
з охорони довкілля, діяльність як міжнародних, так 
і регіональних громадських організацій з екологіч-
них питань, політика конкурентів в галузі екологіч-
ної безпеки, екологічні запити споживачів тощо [1].

В даному аспекті при виході на міжнародні ринки 
українські товаровиробники займають позицію аутсай-
дера, оскільки використовують дешеву поліетиленову 
упаковку, яка важко піддається вторинній переробці 
та спричиняє забруднення навколишнього середовища.

Крім цього, політика екологічності виробництва 
забезпечує формування корпоративного іміджу підпри-
ємства на внутрішньому та на міжнародному ринку.

Згідно з дослідженням агентства «IRSGroup», 
62% опитаних відповідально ставляться до викорис-
тання природних ресурсів та вдаються до їх економії. 
Результати опитування говорять про те, що україн-
ський споживач переважно екологічно свідомий і 
активний. А це, відповідно, є «зеленим світлом» для 
позиціонування продуктів та розробки «зеленого» 
іміджу виробників [7, c. 65].

«Екологічний «рublic relations» спрямований на 
формування і підтримку сприятливого іміджу ком-
панії, на переконання громадськості в необхідності 
діяльності підприємства, його благодатному впливі на 
життя суспільства, і передбачає: формування і відкрите 
поширення принципів екологічної політики, програм 
та інформації про роботу компанії; взяття добровіль-
них екологічних зобов’язань стосовно населення, пра-
цівників, стану навколишнього середовища; взаємодію 
організації з акціонерами та інвесторами, екологічною 
громадськістю та населенням (проведення круглих сто-
лів, поширення екологічних програм і матеріалів); про-
ведення та підтримку компанією діяльності у сфері сус-
пільного екологічного моніторингу і контролю; участь 
у наукових екологічних дослідженнях; розробку і сер-
тифікацію систем менеджменту якості, екологічного 
менеджменту та інтегрованих систем менеджменту» [7].

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 
зорієнтована на випуск екологічної продукції для 
іноземного споживача, задля успішної діяльності 
на різних регіональних ринках повинні реалізувати 
комплекс заходів, які забезпечать максимально мож-
ливе збереження довкілля через екологізацію всіх 
компонентів маркетингового комплексу [1].

За даними державного комітету статистики, станом  
на 2015 р. в Україні налічується 12 505,9 млрд. т 
відходів І–ІV класів небезпеки (табл. 1) [8].

За 2015 р. утворено 312 267,6 млн. т, з них ути-
лізовано 92 463,7 (29,6%), спалено 1 134,7 (3,6%), 
видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти  
152 295,0 млн. т (48,9%).

Тобто, всупереч необхідності збереження ресур-
сів значною мірою завдяки концепціям традиційного 
маркетингу існує загальносвітове перевиробництво 
товарів у 1,5 рази, що спричиняє і відповідне зрос-
тання обсягів упаковки на 50%, яка до того ж прак-

Підприємство Держава Суспільство

Об’єднання 
товаровиробників

Формування фонду 
для організації 
переробки та 
виготовлення 

упаковки

Здешевлення якісної 
упаковки

Якісний товар

Вищий попит

Нові ринки збуту

Вищі прибутки

Прийняття рішення 
на законодавчому 

рівні про 
зобов’язання 

ефективно 
утилізувати відходи

Якісний товар

Краща екологія

Рис. 1. Схема реалізації інвестиційно-інноваційного проекту  
з виготовлення екологічної упаковки товару
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тично не має так званої споживчої цінності. Саме 
споживча цінність упаковки має стати предметом 
вивчення маркетологів [9].

Вторинна переробка матеріалів у різних сфе-
рах виробництва дає високі результати. Практич-
ний досвід діяльності у цій сфері підтверджує, що 
переробна техніка дозволяє створити та реалізувати 
проект з високими критеріями ресурсозбереження, 
ефективності та екологічності.

Інноваційний проект із вторинної переробки упа-
ковки потребує значних інвестицій та є важким для 
реалізації для окремого підприємства, проте можли-
вим при спільній організації товаровиробників.

Як переконує міжнародний досвід, країни, що зро-
били ставку на інтелектуальні ресурси, нині є світо-
вими лідерами економічного розвитку. Основною 
рисою конкурентоспроможності країни є її спромож-
ність генерувати та швидко освоювати наукові, техно-
логічні, промислові, організаційні інновації. Їх форму-
вання та реалізація неможливі без включення науки 
та освіти в інноваційний процес. Їх інтеграція в страте-
гічному плані є важливим фактором розвитку не лише 
науково-освітньої сфери, але й усього суспільства [10].

Процес реалізації інвестиційно-інноваційного 
проекту є комплексом заходів, що включає такі 
основні етапи:

– об’єднання товаровиробників навколо про-
блеми створення екологічної упаковки;

– техніко-економічне обґрунтування обраного 
інвестиційно-інноваційного проекту;

– залучення органів влади до реалізації інвести-
ційно-інноваційного проекту; 

– реалізація інвестиційно-інноваційного проекту.
Розглянемо методичні особливості здійснення 

кожного з вищезазначених етапів.
1-й етап – забезпечення виробництва та пере-

робки екологічної упаковки, що є складним і капі-
таловмісним процесом, тому для забезпечення реалі-
зації такого проекту необхідно створити організацію 
товаровиробників, що використовують упаковку для 
виробництва та реалізації продукції.

Необхідною умовою стане створення фонду для 
реалізації проекту, джерелом надходження таких 
коштів доцільно сформувати відрахування 1% від 
вартості упаковки всіх товаровиробників. Звичайно, 
за рахунок таких відрахувань вартість кінцевого 
товару може збільшитися, але, враховуючи кінцевий 
соціальний ефект, вартісне зростання не позначиться 
на обсязі реалізованої продукції.

На етапі техніко-економічного обґрунтування 
обраного інвестиційно-інноваційного проекту слід:

– обґрунтувати політичні, соціально-економічні, 
правові та інші умови реалізації проекту;

– розрахувати прогнозні обсяги та якісні показ-
ники, з урахуванням соціально-економічної ситуації 
в країні та умови виробництва, екологічної ситуації, 
рівня безробіття;

– основні соціально-економічні показники і показ-
ники, що характеризують вплив інвестиційно-іннова-
ційного проекту, а саме: обсяг реалізації продукції, 
якість продукту; вторинна переробка упаковки;

– можливі ситуації в економіці країни загалом 
внаслідок реалізації заходів інвестиційно-інновацій-
ного проекту;

Наступний етап – залучення органів влади до  
реалізації інвестиційно-інноваційного проекту. 
Декларуючи створення інноваційної моделі розвитку 
вітчизняного товаровиробника, необхідно сформувати 
зв’язок «підприємство–держава–суспільство» (рис. 1).

 З огляду на соціальну значущість проекту та 
сприяння вирішення проблем регіону, співпраця з 
органами влади дозволить швидко й ефективно реа-
лізувати проект та додатково вирішити деякі соці-
ально-економічні проблеми:

– з вторинної переробки сировини;
– забруднення вулиць і проблеми утилізації 

пластикової упаковки;
– додаткові робочі місця на місцях переробки 

упаковки;
Важливим етапом є законодавче закріплення пра-

вил поводження з використаною упаковкою та адмі-
ністративної відповідальності за його порушення.

На етапі реалізації інвестиційно-інноваційного 
проекту важливо залучитися підтримкою спожива-
чів до співпраці, адже екологічна упаковка дозво-
лить підвищити якість кінцевого продукту спожи-
вання та покращить екологічну ситуацію. Разом з 
тим, свідомість покупців повинна забезпечити якісну 
утилізацію та вторинну переробку упаковки.

Запропонований інвестиційно-інноваційний про-
ект забезпечить якісну, екологічну упаковку для 
товарів, підвищить якість товарів, дозволить опти-
мально використовувати ресурси, покращить еко-
логічну ситуацію, забезпечити тісний взаємозв’язок 
«підприємства–держава–суспільство».

Висновки. Отже, проблеми екологічності товарів 
та упаковки актуальні як для українського, так і для 
зарубіжного споживача. Разом з тим, проблему обме-
женості фінансових ресурсів в кризових умовах сучас-
ної вітчизняної економіки можна вирішити шляхом 
співпраці та побудови екологічно чистого виробниц- 
тва товарів, яке знайде широке коло споживачів.
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Гудзь Ю.Ф. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассмотрены различные подходы к определению структуры экономического потенциала предприятия: ресурсный, 
функциональный, смешанный. На основе проведенных теоретико-методологических исследований механизма формирования 
и развития потенциала предприятий обобщены теоретические подходы к определению его структуры. Предложена структура 
потенциала предприятия, в которой выделены четыре отдельные составляющие – производственная, финансовая, трудовая, 
интеллектуальная.

Ключевые слова: потенциал предприятия, ресурсы, структурный подход, структура потенциала.

Gudz Y.F. POSITIONING SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ECONOMIC 
POTENTIAL OF ENTERPRISES

Different approaches to determining the structure of the economic potential of the enterprise, resource, functional mixed. Based 
on the theoretical and methodological studies of the mechanism of formation and development capacity of enterprises, theoretical 
approaches to determine its structure. The structure of the potential of the company, which singled out four separate components - 
industrial, financial, labour, intellectual.

Keywords: potential enterprise, resources, structural approach, structure building of the potential.

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин 
одним із пріоритетних напрямів діяльності будь-якого 
підприємства є формування економічного потенціалу 
та забезпечення умов для довгострокового розвитку. 
Ці завдання особливо складно реалізувати в умовах 
мінливого фінансово-економічного, інформаційного та 
правового середовища функціонування підприємств. 
Такі умови вимагають від керівництва підприємства 
не тільки вчасно реагувати на можливі зміни, а й 
передбачати і формувати моделі розвитку подій. Саме 
формування стратегії розвитку економічного потенці-
алу підприємства є дієвим інструментом управління 
в програмі довгострокового розвитку. Економічний 
потенціал є одним із основних факторів, який визна-
чає успішність роботи підприємства у сучасних умовах 
ринку. Чим він вищий, тим більш конкурентоспро-
можним та інвестиційно привабливим є підприємство.

Діяльність підприємства буде результативною  
в разі правильного формування складу і структури 
його економічного потенціалу, котрий, у свою чергу, 
є предметом оцінки вартості підприємства та великою 
мірою залежить не тільки від обсягу залучених ресур-
сів, а й, насамперед, від ефективності використання 
цих ресурсів та їх взаємодії. Дослідження можливос-
тей розвитку підприємства пов’язане з чіткою конкре-
тизацією поняття формування структури потенціалу 
підприємства, його класифікацією та оцінкою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідження формування, оцінки та управ-
ління економічним потенціалом підприємства роз-
глядаються у працях вітчизняних вчених, таких як 
О.Ф. Балацький, Б.Є. Бачевський, Л.С. Головкова, 
О.І. Гончар, Н.С. Краснокутська, І.В. Заблодська, 
Є.В. Лапін, Б.М. Мізюк, О.І. Олексюк, І.П. Отенко, 
О.О. Решетняк, І.М. Рєпіна, В.В. Россоха, В.Ф. Сав-
ченко, М.В. Савченко, Л.В. Скоробогата, О.С. Федо-

нін та ін. Проте, незважаючи на значне коло прак-
тичних, методичних, теоретичних досліджень із 
цієї проблематики, аналіз літератури з даної теми 
виявив відсутність єдиного підходу до формування 
структури потенціалу підприємства та єдиного під-
ходу до проведення його оцінки, залишаючи диску-
сійні моменти для подальшого дослідження. Тому 
існує необхідність глибоких наукових досліджень із 
приводу уточнення механізму формування потенці-
алу підприємства та визначення його структури, що 
зумовлює актуальність обраної теми.

Метою статті є визначення структури економіч-
ного потенціалу підприємства та уточнення меха-
нізму його формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Опи-
раючись на дослідження О.С. Федоніна, І.М. Рєпі-
ної, О.І. Олексюка [1], Н.С. Краснокутської [2], 
О.В. Березіна та О.Д. Плотника [3], можна навести 
власний перелік властивостей економічної системи 
за існуючою класифікацією, на якому побудовано 
основні постулати, або принципи формування та 
реформування потенціалу. Ці принципи можна при-
йняти за основу, щоб додавати корективи, пов’язані 
з відмінностями у визначенні сутності потенціалу та 
його статусу як економічної системи у запропонова-
ній та існуючій концепції (табл. 1).

О.В. Березін та О.Д. Плотник [3] наводять пере-
лік принципів формування економічного потенціалу 
підприємства:

– будь-які зміни потенціалу відбувається лише 
через відповідні зміни носія;

– при формуванні потенціалу підприємства необ-
хідно враховувати не тільки якісні, але й кількісні 
характеристики окремих елементів, які повинні бути 
збалансовані для функціонування підприємства як 
цілісного об’єкту;
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Таблиця 1
Властивості економічної системи за існуючою класифікацією

Властивість економічної 
системи Сутнісна характеристика властивості

Цілісність Система – це цілісність, властивості якої виявляються лише за взаємодії її елементів

Поліструктурність Система складається із певної кількості частин

Складність Економічна система визначається неоднорідністю складових, різнохарактерними та ієрархіч-
ними взаємозв’язками між ними

Динамічність Система має постійно мінливі параметри та характеризується стохастичністю поведінки

Унікальність У будь-який час система має притаманні тільки їй ресурсні та організаційні можливості

Адаптивність Передбачає адаптивність параметрів системи до умов, що постійно змінюються

Синергічність Цілеспрямованість дії елементів системи посилює ефективність її функціонування

Мультиплікативність Геометрична залежність виявлення позитивних і негативних ефектів функціонування еле-
ментів системи

Граничність Елементи економічної системи мають граничний характер, що обумовлює її форму

Протиентропійність Можливість протидіяти руйнівним тенденціям

Джерело: систематизовано автором

Таблиця 2
Методологічні підходи до опису структури економічного потенціалу

№ 
п/п

Методологічні 
підходи Суть підходу

1 Системний  
підхід

Спочатку формуються параметри виходу товару: що робити, з якими показниками якості, з 
якими витратами, для кого, у які терміни, за якою ціною. Потім визначаються параметри 
входу: які потрібні ресурси й інформація для реалізації внутрішніх бізнес-процесів. Потреба 
в ресурсах та інформації прогнозується після вивчення вимог до організаційно-технічного 
потенціалу підприємства (рівня техніки, технології, організації виробництва, праці й управ-
ління) та параметрів зовнішнього середовища (політичного, економічного, технологічного, 
соціально-демографічного, культурного середовища країни та інфраструктури даного регіону).
Зворотний комунікаційний зв’язок між постачальниками (входом), клієнтами (виходом), 
зовнішнім оточенням і потенціалом підприємства необхідний для адаптації потенціалу як 
системи до зміни вимог клієнтів до продукції, параметрів ринку, появі організаційно-техніч-
них новинок.

2 Функціональний 
 підхід

Передбачає пошук зовсім нових, оригінальних технічних рішень для задоволення існуючих 
або потенційних потреб. Потреба в цьому випадку розглядається як сукупність функцій, які 
потрібно виконати для її задоволення. Після визначення функцій (наприклад, маркетингові, 
наукові дослідження, постачання, виробництво, фінансування і т. д.) визначається кілька 
альтернативних варіантів формування потенціалу для їхнього виконання та обирається той 
із них, що забезпечує максимальну ефективність сукупних витрат. Застосування даного під-
ходу, на відміну від орієнтації на «вчорашні» світові стандарти, дозволяє найбільш повно 
задовольняти нові потреби і забезпечувати стійку конкурентну перевагу.

3 Відтворювальний 
підхід

Орієнтований на постійне поновлення виробництва продукції з меншою ресурсоємністю та 
вищою якістю порівняно з аналогічною продукцією на даному ринку для задоволення потреб 
клієнтів. Це означає, що основним елементом даного підходу є обов’язкове застосування бази 
порівняння показників кращої аналогічної продукції на теперішній момент, скоректованих 
до початку освоєння нової продукції.

4 Нормативний  
підхід

Полягає у встановленні для найважливіших елементів потенціалу нормативів якості та ресур-
соємності продукції, завантаженості технічних об’єктів, параметрів ринку та ефективності 
використання ресурсного потенціалу щодо розробки й ухвалення управлінських рішень. Слід 
зазначити, що встановлені нормативи повинні відповідати вимогам обґрунтованості, комплек-
сності, ефективності та перспективності. 

5 Комплексний  
підхід

Передбачає необхідність урахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, 
соціальних, психологічних й інших аспектів діяльності підприємства. Якщо навіть один з 
аспектів залишити поза увагою, то проблема не буде цілком вирішеною.

6 Інтеграційний 
підхід

У процесі формування потенціалу підприємства націлений на дослідження посилення 
взаємозв’язків, об’єднання та посилення взаємодії між окремими його елементами.

7 Динамічний  
підхід

Пов’язаний з необхідністю розгляду потенціалу в діалектичному розвитку, у встановленні 
причинно-наслідкових зв’язків і співпідпорядкованості на основі проведення ретроспектив-
ного аналізу поведінки аналогічних систем на деякому тимчасовому відрізку.

Джерело: систематизовано автором

– при формуванні потенціалу підприємства необ-
хідно враховувати вплив зовнішнього середовища на 
складові потенціалу підприємства та взаємозв’язок 
елементів з зовнішнім середовищем;

– кількісне накопичення потенціалу підприєм-
ства сприяє виникненню якісно нових шляхів та 
можливостей розвитку підприємства;

– розвиток підприємства у довгостроковому пері-
оді є причинно-наслідковою основою формування 
його нового потенціалу, а створений потенціал під-
приємства є причинно-ресурсною основою для його 
подальшого розвитку.

Процес формування потенціалу підприємства 
є одним з напрямків його економічної стратегії та 
передбачає створення й організацію системи ресур-
сів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої 
взаємодії був фактором успіху в досягненні страте-
гічних, тактичних і оперативних цілей діяльності 
підприємства. При цьому використовуються такі 
основні методологічні підходи (табл. 2).

Відповідно наведеним принципам, формування або 
реформування потенціалу має відбуватися у певній 
послідовності, починаючи з аналізу ринків збуту та 
постачання сировини, матеріалів. У даному випадку 
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потрібно знайти найвигідніші у виробництві та реаліза-
ції види продукції та оцінити суспільну зацікавленість її 
виробництва. Таким чином, може бути здійснений вибір 
виду діяльності та продукції, що буде вироблятися.

В економічній літературі існують різні підходи 
до визначення структури потенціалу підприємства. 
Більшість дослідників розглядає ресурсну структуру 
потенціалу, однак з урахуванням різної кількості 
складових. Відповідно до ресурсної концепції, еко-
номічний потенціал підприємства розглядається як 
система ресурсів, що вступають у взаємодію й обу-
мовлюють досягнуті результати.

Н.А. Іванов, Ю.Г. Одєгов, К.Л. Андрєєв під структу-
рою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють 
мережу найсуттєвіших, стійких зв’язків між елемен-
тами [4, с. 127]. О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк 
дають ширше тлумачення структури, згідно з яким роз-
різняють два типи структур: макро- і мікроструктури. 
Макроструктура виражає найстійкіші зв’язки системи, 
а мікроструктура – змінні. Сукупність макро- і мікро-
структури об’єкта або процесу, тобто сукупність усіх 
зв’язків, і становить їхній зміст [1, с. 13].

Структуру потенціалу підприємства деякі автори 
представляють через призму одного з його складових. 
Так, А.І. Ніколаєв розглядає структуру загального 
потенціалу підприємства через інноваційний потен-
ціал. Як вважає дослідник, загальний потенціал під-
приємства складається з виробничо-технологічного 
потенціалу, науково-технічного потенціалу, фінан-
сово-економічного потенціалу, кадрового потенціалу і 
власне інноваційного потенціалу, який складає ніби 
ядро всього потенціалу, органічно входячи у кожну 
його частину [5, с. 56]. Така структура потенціалу 
не відображає взаємозв’язку складових елементів і 
гіперболізує значення інноваційного потенціалу.

Безпосередньо структуру економічного потенціалу 
підприємства досліджував Є.В. Лапін. Його струк-
тура побудована на ресурсній концепції. Зокрема, 
дослідник розглядає структуру економічного потен-
ціалу підприємства взагалі, не лише на рівні підпри-
ємства, а й на рівні держави, регіону [6, с. 65].

І.Р. Бузько, І.Є. Дмитренко, О.А. Сущенко дослід- 
жують структуру стратегічного потенціалу [7], але 
розроблена структура подібна до економічного потен-
ціалу. А.Е. Воронкова, В.П. Пономарьов, Г.І. Дібніс,  
Ю.С. Погорєлов у своїх наукових працях вводять 
поняття конкурентоздатного потенціалу та досліджують 
його структуру [8; 9; 10], але структура такого потенці-
алу також схожа на структуру економічного потенціалу.

Н.А. Аткіна, В.Л. Ханжина, Є.В. Попов дослі-
джують планування та використання ринкового 
потенціалу [11]. Причому до складу цього потенціалу 
вони включають ті ж елементи, які інші дослідники 
включають до складу економічного потенціалу під-
приємства. Тому, на нашу думку, таке ототожнення 
неможливе, адже ці потенціали є складовими еле-
ментами економічного потенціалу підприємства.

На думку В.В. Россохи, структуру потенціалу 
агропромислового підприємства складають три ком-
поненти – соціальний, виробничий і природний [12, 
с. 37; 13; 14]. Соціальна складова являє собою сукуп-
ність трудових ресурсів, здатність апарату управління, 
колективів і працівників господарської системи до 
ефективного використання наявних ресурсів. Вироб-
нича складова потенціалу підприємства зумовлюється 
залученими у виробництво матеріально-технічними 
й нематеріальними ресурсами. Природна складова 
визначається наявними земельними ресурсами вироб-
ництва та сприятливими для ведення сільськогоспо-
дарського виробництва кліматичними умовами.

В узагальненому вигляді підходи до визначення 
структури економічного потенціалу підприємства  
в роботах науковців можуть бути згруповані наступ-
ним чином:

1. Представники ресурсного підходу, такі як 
Д.А Черніков [15, с. 16], Е.П. Фігурнов [16, с. 240], 
стверджують, що до складових потенціалу в цьому 
розумінні відносять відповідні трудові, матеріальні, 
фінансові та інформаційні ресурси, які залучаються у 
сферу вдосконалення виробництва. Сюди включають і 
сукупність ресурсів, яка забезпечує необхідний рівень 
організації виробництва та управління, ресурси сфери 
освіти і перепідготовки кадрів. «Ресурсне» розуміння 
потенціалу має важливе значення для планування та 
управління виробничою діяльністю, але не вичерпує 
найістотніших його характеристик. Ресурсний підхід 
до визначення структури економічного потенціалу – 
це сукупність необхідних для функціонування або 
розвитку системи з різних видів ресурсів.

2. Матеріально-трудовий підхід: потенціал – сис-
тема матеріальних та трудових факторів (умов, еле-
ментів, складових), що забезпечують досягнення 
мети виробництва. Представники цього підходу, 
такі як Н.А. Іванов, Ю.Г. Одєгов, К.Л. Андрєєв [4], 
подають уявлення про потенціал як з’єднання засо-
бів праці, предметів праці та робочої сили як факто-
рів виробництва та елементів утворення нового про-
дукту, що генерують можливості підприємства.

3. Представник функціонально-реалізаційного 
підходу І. Ансофф [17; 18] робить висновок про 
сукупні можливості об’єкта виконувати завдання: 
що вдаліше склалася структура об’єкта, що більше 
відповідають одні одним його структурні та функціо-
нальні елементи, то вищими будуть його потенціал і 
ефективність. Функціонально-реалізаційний підхід: 
потенціал – цілісність структури і функцій, комп-
лексу ресурсів економічної системи, що здатна вико-
нувати поставлені перед нею завдання.

Отже, основними підходами до визначення струк-
тури економічного потенціалу підприємства вітчиз-
няними та зарубіжними науковцями визначено 
ресурсний, функціональний та змішаний.

Дослідження тільки з позицій його ресурсного розу-
міння або сукупності можливостей створювати певний 
ефект чи досягти певної мети не розкриває його будову 
та зв’язки між елементами, які можуть бути впливо-
вими за дією на можливості підприємства. Структу-
ризація потенціалу підприємства має здійснюватися  
за декількома критеріями: складом ресурсів і викону-
ваними функціями або зв’язками з матеріально-речо-
винною та суспільною формою прояву можливостей.

Деякі науковці дають визначення категорії «еко-
номічний потенціал» у галузевій прив’язці. Так,  
О.В. Григораш визначає: «Це комплексне багатогранне 
поняття, визначення та сутність якого залежать від 
специфіки досліджуваної галузі» [19]. Натомість 
такий підхід значно звужує розуміння економічного 
потенціалу. Вважаємо, що підприємства різних галу-
зей та масштабів діяльності матимуть різну структуру 
потенціалу, але це не визначає його сутність.

Галузеву ознаку слід враховувати під час форму-
вання структури конкретного підприємства. Тому 
вважаємо, що в структурі економічного потенціалу, 
наприклад, переробного підприємства, основною є 
виробничо-економічна складова, яка містить трудо-
вий, виробничий, фінансовий та інтелектуальний.

Структура економічного потенціалу на заса-
дах інформаційного підходу та в категоріях П(С)БО  
за Л.В. Скоробогатою [20] включає 4 складових: 
кадровий, виробничий, фінансовий та інформаційний.
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 Структура економічного потенціалу підприєм-
ства, на думку Є.В. Лапіна, [21] включає підпотен-
ціали: кадровий, виробничий, інноваційний та орга-
нізаційно-управлінський, а також дві складових: 
екологічну та соціальну.

Л.В. Коваль [22] визначає економічний потен-
ціал підприємства як сукупність наявних ресурсів та 
можливостей їх трансформувати, щоб досягти еконо-
мічних вигод. Вона пропонує виділяти такі елементи 
економічного потенціалу підприємства: трудовий, 
виробничий, фінансовий, інноваційний та інформа-
ційний потенціали.

Виділення в структурі потенціалу об’єктних 
та суб’єктних складових дозволяє отримати більш 
повне уявлення про елементний склад потенціалу.

До об’єктних складових зазвичай відносять 
виробничий, фінансовий, інноваційний потенціал 
та потенціал відтворення. Суб’єктні складові потен-
ціалу – це науково-технічний, управлінський, мар-
кетинговий потенціал та потенціал організаційної 
структури управління.

О.В. Березін та О.Д. Плотник, досліджуючи меха-
нізми формування та розвитку економічного потен-
ціалу аграрних підприємств, виокремлюють чотири 
рівні потенціалу підприємства: «…ресурсний, вироб-
ничий, ринковий та економічний. На першому рівні 
знаходиться ресурсний потенціал, який визнача-
ється кількістю, якістю і збалансованістю природ-
них, біологічних, матеріальних і трудових ресур-
сів. Виробничий потенціал відображає виробничий 
рівень підприємства і базується на ресурсному потен-
ціалі. Його характерними ознаками є застосовувана 
техніка, технологія, здібності та кваліфікація персо-
налу» [3, с. 16].

Таким чином, ринковий потенціал відображає 
господарський рівень підприємства. Для нього прита-
манним є дослідження маркетингового середовища, 
пошук оптимальних каналів збуту виробленої про-
дукції, вивчення ділової активності. Взаємодія рин-
кового та виробничого потенціалів має два аспекти. 
Перший аспект пов’язаний з передачею виробленої 
продукції для її подальшої реалізації та отримання 
доходу. Другий – з необхідністю ринкового потен-
ціалу надавати виробничому потенціалу інформацію 
про потреби і запити споживачів продукції, ціни реа-
лізації, місткість, кон’юнктуру ринку для того, щоб 
виробничий потенціал зміг перебудувати свою діяль-
ність у відповідність з вимогами ринку.

Економічний потенціал відображає інституціо-
нальний рівень підприємства. На цьому рівні відбу-
вається формування і розподіл прибутку, здійсню-
ється інвестиційна та фінансова діяльність, а також 
управління постачанням ресурсів, виробництвом та 
збутом продукції.

Формуючи загальну структуру економічного 
потенціалу підприємства, потрібно врахувати такі 
класифікаційні ознаки, як елементний склад, функ-
ціональна сфера виникнення, спектр врахованих 
можливостей і спрямованість діяльності підприєм-
ства, а також міра реалізації потенціалу.

Цілком слушним є визначення формування еко-
номічного потенціалу підприємства Б.Є. Бачев-
ського, І.В. Заблодської та О.О. Решетняка як «про-
цес створення нового або удосконалення існуючого 
носія таким чином, щоб властивості кожного з його 
окремих функціональних елементів забезпечували 
максимальне використання властивостей усіх інших 
елементів, а їх сукупність надавала нову властивість 
підприємству як цілісному об’єкту в умовах обме-
жень зовнішнього середовища» [23, с. 66].

Зауважимо, що найвагомішою складовою для 
такого підприємства буде виробничо-технічний 
потенціал, оскільки всі інші є функціями від нього.

Н.С. Краснокутська вважає, що існує певна 
сукупність взаємопов’язаних базових елементів і 
відсутність будь-якого з них унеможливлює діяль-
ність підприємства як економічного суб’єкта [24]. 
Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк 
зауважують, що базова структура потенціалу для 
усіх видів однакова і залежить від рівня втілення 
(наявний потенціал та потенціал розвитку), рівня 
використання (реалізований та нереалізований) та 
доцільності існування невикористовуваного потен-
ціалу (резерв та надлишок). Така структура єдина і 
властива різним видам потенціалу [23].

Багаторівнева структурна модель економіч-
ного потенціалу підприємства може бути розроблена  
на основі поетапно-структурного підходу. Н.В. Касья-
нова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова,  
О.Б. Балакай [25] запропонували модель формування 
економічного потенціалу підприємства, що складається 
з трьох рівнів: інституційного, господарського, вироб-
ничого. Матеріальною основою економічного потенці-
алу є фінансові ресурси, відбиті в балансі підприємства, 
а величина потенціалу – це результат їхніх сукупних 
зусиль, виражений потенційним прибутком, що зали-
шається в розпорядженні підприємства. Поетапно-
структурний підхід до формування величини економіч-
ного потенціалу припускає виділення проміжних рівнів 
узагальнення потенційних можливостей підприємства.

Нижнім рівнем є виробничий потенціал, що пред-
ставляє здатність виробничої системи робити матері-
альні блага, використовуючи ресурси виробництва. 
Сполучною ланкою є господарський потенціал, тобто 
сукупна здатність виробничого потенціалу підприєм-
ства і рівня його ділової активності в умовах існу-
ючого маркетингового середовища задовольняти 
потреби ринку у визначеному обсязі матеріальних 
благ і послуг. Структурна модель формування еко-
номічного потенціалу показує, що потенціал будь-
якого рівня виникає як результат взаємодії ресурсів, 
що його забезпечують.

Як влучно зауважують О.В. Березін та О.Д. Плот-
ник, «економічний потенціал відображає інституціо-
нальний рівень підприємства. На цьому рівні відбува-
ється формування і розподіл прибутку, здійснюється 
інвестиційна та фінансова діяльність, а також управ-
ління постачанням ресурсів, виробництвом та збутом 
продукції» [3, с. 16].

Поняття формування та реформування потенціалу 
підприємства, за сучасними концепціями, розгляда-
ється як окремий єдиний процес формування, що стосу-
ється лише потенціалу. Цей підхід потребує уточнень. 
Якщо прийняти концепцію, згідно якої потенціал є 
властивістю якогось носія, то ми знову повертаємось до 
того, що неможливо змінити потенціал, не змінюючи 
носія. Інша річ, що формування носія потрібно викону-
вати за вимогою вирівнювання потенціалів складових 
функціональних елементів цього носія.

Н.С. Краснокутська висловлює свої погляди на 
побудову потенціалу з елементами ресурсного під-
ходу: «Процес формування потенціалу підприємства 
є одним з напрямків його економічної стратегії, що 
передбачає створення й організацію системи ресур-
сів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої 
взаємодії був чинником у досягненні стратегічних, 
тактичних і оперативних цілей» [2, с. 28]. У даному 
випадку не зовсім зрозуміло – йде мова про існу-
юче підприємство чи про створення нового, оскільки 
ресурси і компетенції ще потрібно створювати.
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Відповідно до ресурсної концепції, економічний 

потенціал підприємства розглядається як система 
ресурсів, що вступають у взаємодію й обумовлюють 
досягнуті результати.

Н.С. Краснокутська за ресурсною концепцією 
у структурі потенціалу підприємства виділяє такі 
основні елементи [2, с. 13]:

– технічні ресурси (виробничі потужності та їхні 
особливості, обладнання, матеріали);

– технологічні ресурси (технології, наявні конку-
рентоспроможні ідеї, наукові розробки);

– кадрові ресурси (кваліфікаційний, демографіч-
ний склад працівників, їхнє прагнення до знань і 
удосконалення, інтелектуальний капітал);

– просторові ресурси;
– інформаційні ресурси (кількість і якість інфор-

мації, каналів її поширення та ін.);
– ресурси організаційної структури системи 

управління;
– фінансові ресурси (наявність і достатність влас-

ного та позикового капіталу, стан активів, ліквід-
ність, наявність кредитних ліній).

Необхідно зазначити, що ресурсний підхід не 
дає повної характеристики структури економічного 
потенціалу підприємства. У даному випадку розгля-
дається лише один аспект – ресурси.

Т.М. Кібук виділяє функціональний підхід, за 
яким до складу потенціалу входять: виробничий, 
маркетинговий, інформаційний, техніко-техноло-
гічний, організаційний, соціальний та фінансо-
вий потенціали [26, с. 75]. Але такий підхід також  
є однобічним і не розкриває повноти даної категорії.

Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк, 
узагальнюючи дослідження, вказують, що структуру 
об’єкта можна визначити як сукупність носія та його 
властивостей, які диференціюються у залежності від 
рівня втілення (існуючий потенціал та потенціал роз-
витку), рівня використання (реалізований та нере-
алізований) та доцільності існування потенціалу, 
який не використовується (резерв). Вказана струк-
тура єдина і властива будь-якому виду об’єкта при 
визначенні різних видів потенціалу [23, с. 27].

Існуючий потенціал підприємства – властивість 
підприємства, яка проявляється у можливості досяг-
нення мети господарювання без зміни у розмірі та 
структурі ресурсів.

Б.Є. Бачевський, Є.В. Вітюк [27], О.С. Федонін,  
І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк [1], Т.В. Калінеску,  
Ю.А. Романовська, С.Ф. Большенко, О.В. Маслош, 
Н.В. Швець, Г.В. Пчелинська, О.Д. Кирилов [28]  
у своїх дослідженнях вказують на те, що частіше 
за усе існуючий потенціал використовується не 
повністю. Це може бути зумовлено нестачею якогось 
структурного елементу – техніки, персоналу, мате-
ріалів, у результаті чого буде обмежуватись прояв 
властивостей інших елементів і потенціалу усього 
об’єкту оцінки – підприємства.

Реалізований потенціал підприємства – існую-
чий потенціал, що безпосередньо використовується 
для досягнення певної мети на момент оцінки. Для 
реалізації існуючого потенціалу необхідно, щоб влас-
тивості носія відповідали вимогам ринку, а також 
поточним витратам на його втілення.

Нереалізований потенціал підприємства – це частина 
існуючого потенціалу підприємства, який на момент 
оцінки не використовується, що зумовлено внутріш-
німи або зовнішніми чинниками, й існування якого 
доцільно лише як тимчасове становище або як резерв.

Цілком погоджуючись зі сприйняттям ресурсів 
підприємства (трудові, фінансові, матеріальні, інте-

лектуальні як основи формування його потенціалу), 
відстоюємо позицію сукупного їх сприйняття в якості 
елементів системи можливостей підприємства. Кожен 
з елементів підпорядковується досягненню загаль-
них цілей потенціалу підприємства, тобто якщо існу-
ють засоби виробництва, кадри та інші ресурси, то 
потенціал підприємства як економічної системи здат-
ний задовольнити постійно мінливі потреби потен-
ційних споживачів. Але лише в сукупності взаємодії 
всіх ресурсів, які створюють систему підприємства, 
з’являються нові можливості, яких не має кожен 
окремий вид ресурсу, тобто потенціал підприємства.

Таким чином, ми виділяємо в структурі економіч-
ного потенціалу потенціали вищого рівня та локальні 
потенціали другого рівня.

До потенціалів вищого рівня, що функціонально 
інтегруються у структуру економічного потенціалу, 
слід віднести: виробничий, трудовий, фінансовий та 
інтелектуальний. Методи оцінки даних потенціалів 
на підприємствах можуть бути чітко регламентовані 
та базуватись на фінансовій та статистичній звітності.

До локальних потенціалів другого рівня, які ситу-
аційно можуть включатися в структуру економічного 
потенціалу на промислових підприємствах в залеж-
ності від видів економічної діяльності та галузевої 
прив’язки, можна віднести ринковий, маркетинго-
вий, інформаційний, інноваційний, інвестиційний, 
експортний, матеріально-технічний, технологічний 
та інші потенціали. Вони є варіаційною складовою 
у структурі економічного потенціалу для різних під-
приємств. Для оцінки таких потенціалів керівництво 
підприємства може варіювати різні методи, включа-
ючи, наприклад, метод експертних оцінок.

Висновки. Таким чином, у результаті проведених 
досліджень щодо змістовного наповнення структури 
економічного потенціалу підприємства та особливос-
тей формування потенціалу підприємства у сучасних 
ринкових умовах розвинуто науково-методичні під-
ходи до його структуризації та запропоновано модель 
формування потенціалу підприємства, яка містить 
два рівні ієрархії, а саме: потенціали вищого рівня 
(виробничий, трудовий, фінансовий та інтелектуаль-
ний) та локальні потенціали другого рівня (ринковий, 
маркетинговий, інформаційний, інноваційний, інвес-
тиційний, експортний, матеріально-технічний, тех-
нологічний та ін.), що отримують розвиток на рівні 
управління економічним потенціалом підприємства.
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вартості паливно-енергетичних ресурсів для промис-
лових споживачів змушує останніх до пошуку шля-
хів зменшення споживання ПЕР. Для промислових 
підприємств є два шляхи виходу: інтенсивний та екс-
тенсивний. Що стосується екстенсивного шляху, що 
характеризується фізичним зменшення споживання 
ПЕР, він не передбачає системної дії, глобального 
вирішення проблеми з неефективності споживання 
ПЕР, носить тимчасовий характер, має лише ефект у 
той час, коли безпосередньо здійснюються певні дії. 
Прикладом може слугувати зменшення обсягів спо-
живання ПЕР для обігріву виробничого приміщення 
шляхом фізичного зменшення обсягів ПЕР на опа-
лення, як наслідок – зменшення споживання ПЕР 
із відповідним зменшенням температури повітря у 
виробничому приміщені тощо. Інтенсивний перед-
бачає застосування якісно нових, більш досконалих 
способів управління використанням ПЕР, що дозво-
ляє ефективно використовувати ПЕР при збережені 
відповідного температурного режиму у виробничому 
приміщені. Сьогодні керівництво вітчизняних про-
мислових підприємств знаходиться на етапі усві-
домлення необхідності наслідування інтенсивного 
шляху розвитку у напрямку енергоефективності, 
проте, наявність перепон (брак знань, новизна, недо-
статність власних коштів, фахівців тощо) значно спо-
вільнює, ускладнює, а інколи унеможливлює його. 
Промислові підприємства потребують комплексного 
впровадження системи енергетичного менеджменту 
з усіма її елементами, що передбачає не лише впро-
вадження та функціонування СЕМ, а й прийняття 
відповідних управлінських рішень, у тому числі, 
прийняття рішень щодо наданих пропозицій з під-
вищення рівня енергоефективності на промисловому 
підприємстві. На етапі прийняття рішення щодо 
фінансування чи відхилення проектної пропозиції, 
що має на меті підвищити рівень енергоефектив-
ності, промислові підприємства зіштовхуються з про-
блемою необхідності об’єктивного розрахунку та вра-
хування можливих ефектів, що виникнуть внаслідок 
реалізації проектів з енергоефективності. Складність 
процесу розрахунку, відсутність єдиної методики 
розрахунку, неврахування усіх можливих ефек-
тів часто стає на заваді позитивного рішення щодо 
фінансування того чи іншого проекту, що загалом 
несе негативні наслідки для промислового підпри-
ємства. Тому питання комплексної оцінки проектної 
пропозиції з врахуванням усіх можливих ефектів, 
що є основою прийняття рішення для керівництва 
промислових підприємств, є важливим питанням 
сьогодення та потребує детального дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед вітчизняних науковців дослідження оцінки 
проектів з енергоефективності здійснювали:  
Г.О. Дзяна [3], Р.Б. Дзяний [3], М.П. Войнаренко 
[1], О.М. Теліженко [8], Ю.О. Мирошниченко [8],  
Д.Ю. Мамонтенко [6], В.О. Коюда [5], Т.І. Лепейко [5],  
О.П. Коюда [5], Р.Ю. Тормосов [7], Т.С. Шаровська [10]  
та інші, проте оцінка проектів з енергоефективності 
зводилась лише до розрахунку економічних показни-
ків, які є класичними при оцінці будь-якого інвестицій-
ного проекту. У наукових працях В.В. Джеджули [2],  
І.В. Тяжкороб [9], І.Б. Запухляк [4] оцінка проектів 
з енергоефективності включає також й інші ефекти, 
що можливі при реалізації проекту підприємства 
комплексно визначити кінцевий результат від реа-
лізації проекту з енергоефективності, що часто стає 
на заваді прийняття позитивного рішення для під-
тримки проектної пропозиції.

Мета статті. Аналіз наведених в економічній літе-
ратурі результатів дослідження щодо оцінки проек-
тів з енергоефективності. Розробка пропозиції щодо 
комплексної системи оцінки проектів, включаючи 
усі можливі ефекти, що виникають в результаті реа-
лізації проектів з підвищення рівня енергоефектив-
ності на промислових підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необ-
хідною умовою залучення коштів у будь-який про-
ект, орієнтований на підвищення рівня енергоефек-
тивності, є попередня його комплексна оцінка, що 
повинна базуватись на аналізі показників ефектив-
ності залучення фінансових ресурсів, а також джерел 
фінансування. Аналіз систем показників ефектив-
ності залучення фінансових ресурсів при реалізації 
проектів, спрямованих на підвищення рівня енерго-
ефективності, є неодмінною складовою успішної реа-
лізації енергоефективної політики [1, с. 69].

Обмеженість матеріальних ресурсів, яка прита-
манна більшості промислових підприємств, значно 
сповільнює або навіть унеможливлює реалізацію 
енергоефективної політики.

Тому щоразу, коли постає питання щодо фінан-
сування того чи іншого проекту у напрямку енер-
гоефективності, перед фінансовим відділом підпри-
ємства постає непроста задача щодо обґрунтування 
ефективності залучення фінансових ресурсів.

Оцінка проекту з енергоефективності, окрім 
фінансово-економічних показників, повинна врахо-
вувати й інші ефекти, що будуть отримані у процесі 
реалізації проекту.

Так, В.В. Джеджула у своїх наукових працях 
виокремлює: економічний, екологічний, технічний, 
соціальний, політичний, психологічний ефекти [2, 
с. 90]. І.В. Тяжкороб акцентує увагу на таких мож-
ливих ефектах: економічний, бюджетний, енерге-
тичний, технологічний, екологічний та соціальний. 
Вищеназвані ефекти пропонується використовувати 
для оцінки будь-яких проектів з енергоефективності, 
без певної галузевої приналежності [9]. Натомість  
у наукових працях І.Б. Запухляк пропонується 
обмежитись лише трьома ефектами: економічним, 
екологічним, соціальним [4, c. 182]. У таблиці 1 наве-
дено та узагальнено можливі ефекти, що виникають 
як наслідок реалізації проекту з енергоефективності.

Проаналізувавши можливі ефекти, наведені у 
таблиці, ми дійшли висновку, що кожен автор вио-
кремлює наступні ефекти: економічний, екологічний 
та соціальний, щодо інших – думки у вітчизняних нау-
ковців розбіжні. Найбільший спектр ефектів представ-
лений у наукових працях В.В. Джеджули [2, c. 90].

Для узагальнення усіх видів ефектів, можливих в 
результаті реалізації проекту з енергоефективності, 
ми пропонуємо використовувати термін «ефект енер-
гоефективності».

Ефект енергоефективності – сукупність усіх позитив-
них ефектів, які виникають і проявляються в результаті 
реалізації будь-якого проекту чи заходу, спрямованого 
на підвищення рівня енергоефективності.

При здійснені оцінки проекту з енергоефективності 
ми пропонуємо враховувати наступні ефекти енергое-
фективності: економічний, соціальний, екологічний, 
іміджевий, правовий, технічний та політичний.

Економічний ефект. У загальносвітовій прак-
тиці критерії, що використовуються в оцінці ефек-
тивності інвестування, розподіляють на дві основні 
групи, в залежності від часових параметрів:

1. Засновані на облікових оцінках, «статичні» 
методи:

– термін окупності інвестицій – PP (Payback Period);
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– коефіцієнт ефективності інвестицій – ARR 
(Accounted Rate of Return).

2. Засновані на дисконтованих оцінках, так звані 
«динамічні» методи:

– чиста приведена вартість – NPV (Net Present 
Value);

– індекс рентабельності інвестицій – PI (Profitability 
Index);

– внутрішня норма доходу – IRR (Internal Rate 
of Return);

– модифікована внутрішня норма прибутку – 
MIRR (Modified Internal Rate of Return);

– дисконтований термін окупності інвестицій – 
DPP (Discounted Payback Period) [10, с. 69].

Розрахунок терміну окупності (PP) є одним із 
найпростіших і широко вживаних у світовій прак-
тиці, не припускає упорядкованості грошових над-
ходжень у часі. Термін окупності – період часу, 
протягом якого сумарний економічний ефект (еконо-
мія ПЕР, отримана як результат реалізації проекту 
з енергоефективності), що генерується проектом, 
досягне суми інвестиційних витрат. Чим менший 
термін окупності проекту, тим привабливішим про-
ект є для керівництва підприємства та інвестора. 
Проте, визначення терміну окупності може засто-
совуватись у випадку незначних темпів інфляції, 
і, відповідно, невисоких середніх ставок дисконту. 
Також при визначенні простого терміну окупності не 
береться до розрахунку вартість грошей у часі, ігно-
рується економія, що може бути отримана по завер-
шенні терміну окупності проекту.

Для більш точного розрахунку необхідно вико-
нати фінансовий аналіз проекту, що ґрунтується на 
концепції вартості грошей у часі, що базується на 
наступних принципах:

– розрахунок ефективності залучення фінансо-
вих ресурсів. Визначається шляхом зіставлення гро-
шового потоку (cash flow), який формується в процесі 
реалізації інвестиційного проекту (сумарна економія 
ПЕР) і початкової інвестиції;

– проект визнається ефективним за умови повер-
нення початкової суми інвестицій та необхідної при-
бутковості для інвесторів;

– фінансові ресурси, що інвестуються, так само, 
як і грошовий потік, приводяться до теперішнього 
часу або до певного розрахункового року (на початок 
реалізації проекту);

– процес дисконтування капітальних вкладень 
і грошових потоків розробляється за різними став-
ками дисконту, які визначаються залежно від осо-
бливостей інвестиційних проектів. При визначенні 
ставки дисконту враховуються структура інвестицій 
і вартість окремих складових капіталу [7, с. 95].

Найбільш поширеними у світовій практиці  
є наступні показники ефективності залучення фінан-
сових ресурсів.

Дисконтований термін окупності (DPP). Визна-
чає, як швидко залучені фінансові ресурси будуть 
відшкодовані у повному обсязі за рахунок прибутку  
(у нашому випадку – економії від реалізованого проекту 
з енергозбереження). DPP дає змогу оцінити ліквідність  
проекту, а також вчасно оцінити ризик [7, с. 98].

Таблиця 1

Порівняльний аналіз ефектів, що виникають внаслідок реалізації  
проектів з енергоефективності

Автор Види ефектів Визначення ефектів

В
.В

. 
Д

ж
ед

ж
у
л
а 

Економічний зменшення споживання енергоносіїв і ресурсів та підвищення рівня фінансових показників

Екологічний збереження навколишнього середовища за рахунок зниження викидів

Технічний відбувається підвищення технічного рівня виробництва

Соціальний покращення умов праці за рахунок модернізації виробництва, зростання матеріального бла-
гополуччя працівників

Політичний збільшується автономія підприємства, зменшується залежність від енергопостачальних ком-
паній

Психологічний зменшення напруженості у колективі та зростання позитивних настроїв завдяки покра-
щенню умов і оплати праці

І.
В

. 
Т
я
ж

к
ор

об

Економічний

приведені витрати; прибуток від впровадження енергоощадних заходів; чиста приведена 
вартість; внутрішня норма дохідності; простий період окупності; дисконтований період 
окупності; економічний ефект від впровадження комплексу заходів на підприємствах регі-
ону та загально-регіональних заходів; коефіцієнт економічної ефективності інвестиційних 
коштів у енергозбереження на регіональному рівні 

Бюджетний енергоємність бюджету населеного пункту (району, області); величина економії коштів 
бюджетів різних рівнів на придбання енергоресурсів 

Енергетичний та 
технологічний

енерго-, паливо- електро- та теплоємність ВРП; енергоємність k-го виду економічної діяль-
ності; величина економії енергоресурсів; енергетична ефективність впровадження заходів; 
питомі витрати на отримання одиниці економічного ефекту; питомі витрати на отримання 
зекономленого енергоресурсу; тепло- та електроємність житлового фонду

Екологічний 
показники забруднення і охорони атмосферного повітря та природних вод України і роз-
міщення відходів; щільність викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних дже-
рел у розрахунку на 1 км2 

Соціальний

покращення умов праці та проживання; покращення стану соціальної інфраструктури 
(дитячі садки, лікарні, школи та ін.); кількість збережених або новостворених робочих 
місць; рівень захворюваності населення, в тому числі профзахворювань; рівень виробничого 
травматизму; рівень смертності населення; зниження тарифу на ПЕР (газ, електроенергію) 
для населення

І.
В

. 
 

З
ап

у
х
л
я
к Економічний виникає у результаті отриманої економії ПЕР, що виражається у зменшені собівартості про-

дукції

Екологічний отримуємо в результаті зменшення витоків та викидів природного газу та інших шкідливих 
викидів у навколишнє середовище

Соціальний виявляється у покращені умов праці робітників; удосконалюється проведення ремонтних 
робіт, підвищується рівень безпеки праці; зменшується кількість аварійних ситуацій тощо

Джерело: побудовано на підставі [2; 4; 9]
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Чистий приведений ефект, або чистий дисконто-

ваний дохід (NPV). Чистий приведений дохід дозво-
ляє одержати найбільш узагальнену характеристику 
результату інвестування, тобто його кінцевий ефект 
в абсолютній сумі. Під чистим приведеним доходом 
мається на увазі різниця між приведеними до тепе-
рішньої вартості (шляхом дисконтування) суми гро-
шового потоку за період експлуатації інвестиційного 
проекту і суми інвестованих в його реалізацію засо-
бів. Цей показник адитивний у часовому аспекті, 
тобто NPV різноманітних проектів можна сумувати. 
Це дуже важлива властивість, яка виділяє цей кри-
терій з усіх інших і дозволяє використовувати його 
як основний при аналізі оптимальності інвестицій-
ного портфелю. У той же час, він не дає задовільних 
результатів у таких крайніх випадках, як вибір між 
проектами з різними інвестиційними витратами; 
вибір між проектами з більшою NPV і з тривалим 
терміном реалізації та проектом із меншою NPV і  
з коротким терміном реалізації.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) – значення 
коефіцієнта дисконтування, при якому NPV проекту 
рівний нулю. IRR показує максимально припусти-
мий відносний рівень витрат, що може бути асоційо-
ваний з даним проектом [5].

Соціальний ефект – покращення умов праці за 
умови реалізації проекту, який спрямований на змен-
шення витрат на комунально-побутові потреби та 
забезпечення нормативних параметрів мікроклімату 
та освітлення на робочому місці. У випадку реаліза-
ції проектів, спрямованих на зменшення виробничо-
експлуатаційних витрат (в залежності від проекту), 
можливо: зменшення фізичного навантаження на 
працівників, підвищення рівня технологічної без-
пеки, зменшення рівня захворюваності, зменшення 
рівня ризику травмування працівників тощо.

Екологічний ефект. Пропорційно до зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів, зменшу-
ватимуться викиди продуктів згоряння у навколишнє 
середовище. У випадку реалізації проектів, орієнто-
ваних на використання альтернативних джерел енер-
гії, ми додатково отримаємо зменшення споживання 
невідновних паливно-енергетичних ресурсів.

Що стосується оцінки екологічного ефекту, на 
відміну від інших ефектів, його можна охарактери-
зувати не лише якісними, але й кількісними показ-
никами. Варто зазначити, що у більшості випадків 
для визначення економічного та екологічного ефекту 
використовується одна і та ж вихідна база даних.

Реалізовуючи будь-який проект з підвищення 
рівня ефективності використання ПЕР, ми отри-
муємо екологічний ефект. Зменшуючи спожи-
вання ПЕР, ми автоматично зменшуємо поглинання 
кисню та викиди шкідливих речовим у атмосферу, 
що виражається:

– зменшенням споживання ПЕР промисловим 
підприємством на комунально-побутові потреби;

– зменшенням енергоємності виробництва оди-
ниці продукції;

– зменшенням виробничо-експлуатаційних витрат;
– зменшенням споживання невідновних джерел 

енергії у випадку реалізації проекту, орієнтованого на 
створення власних альтернативних джерел енергії.

Для визначення екологічного ефекту ми пропону-
ємо використовувати % від зменшення споживання 
ПЕР на комунально-побутові та виробничо-експлуа-
таційні потреби. Екологічний ефект можна предста-
вити у вигляді коефіцієнту екологічної ефективності:

                  К побкомеколе )(. −  = 1 -
Вб
Взапл ,                 (1)

де Ке.екол.ком-поб – коефіцієнт екологічної ефектив-
ності, отриманий у результаті реалізації проектів 
з енергоефективності, орієнтованих на зменшення 
витрат ПЕР на комунально-побутові потреби;

Взапл – рівень витрат ПЕР на комунально-побутові 
потреби, що буде досягнуто у результаті реалізації 
проекту з енергоефективності, у натуральних вели-
чинах;

Вб – базисний рівень витрат ПЕР на комунально-
побутові потреби, у натуральних величинах.

Вб визначається як середнє арифметичне витрат 
на комунально-побутові потреби за останні три роки, 
у натуральних величинах. В залежності від проекту 
можна обирати різні часові проміжки для співстав-
лення (відповідні роки, квартали, місяці).

Таким чином,Ке.екол.ком-поб  – коефіцієнт, що харак-
теризує на скільки зменшились викиди шкідливих 
речовин у навколишнє середовище, у відсотковому 
виразі, виходячи зі зменшення фізичного обсягу спо-
живання ПЕР на комунально-побутові потреби.

Отримані дані вважатимуться об’єктивними  
у випадку відсутності кардинальних змін у обсягах 
загальної площі усіх приміщень промислового під-
приємства, а також відсутності змін в умовах екс-
плуатації приміщень.

До факторів, що можуть впливати на об’єктивність 
розрахунку, можна віднести: зменшення площі про-
мислового підприємства, зміна параметрів освітлення 
та температурного режиму у приміщеннях підприєм-
ства, що зумовлені фізичними обмеженнями чи реа-
лізацією відповідних проектів з енергоефективності 
(що мають постійний ефект).

Якщо на промисловому підприємстві мали місце 
вищезазначені фактори, ми пропонуємо для розра-
хунку враховувати витрати на ПЕР після змін, що 
можуть значно вплинути на рівень споживання.

Варто зазначити, що розрахунок та встановлення 
базового рівня витрат ПЕР, як на комунально-побу-
тові, так і на виробничо-експлуатаційні потреби є 
важливим, адже впливає на визначення ефектив-
ності будь-яких проектів з енергоефективності.

Екологічний ефект від реалізації проекту з енер-
гоефективності, орієнтованого на зменшення вико-
ристання ПЕР на виробничо-експлуатаційні потреби, 
характеризується зменшенням енергомісткості оди-
ниці виробленої продукції у відсотковому виразі.

У випадку реалізації проекту, що орієнтований 
на створення та використання альтернативних дже-
рел енергії, екологічний ефект визначається шляхом 
співставлення використаної альтернативної енергії 
до витрат на комунально-побутові чи виробничо-
експлуатаційні потреби (в залежності від проекту  
з енергоефективності, що реалізовується).

Можливий варіант розрахунку величини змен-
шення викидів в атмосферу шкідливих речовин як 
результат реалізації проекту з енергоефективності, 
проте, отримані показники ускладнюють розуміння, 
орієнтовані лише на фахівців. Отримавши величину 
зменшення викидів у атмосферу, важко зрозуміти та 
інтерпретувати, наскільки позитивний, нейтральний 
чи негативний ефект ми отримаємо.

Не виключено отримання інших екологічних 
ефектів на рівні підприємства та держави. Напри-
клад, продаж квот на викиди парникових газів 
державою, з наступним залученням коштів на реа-
лізацію проектів з енергоефективності, у т.ч. на про-
мислових підприємствах.

Іміджевий ефект – створення позитивного іміджу 
підприємства, позиціонування на ринку як прогре-
сивного та перспективного підприємства. Імідж є 
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невід’ємною складовою для більшості успішних про-
мислових підприємств світу. На нашу думку, імідже-
вий ефект при реалізації енергоефективних проектів 
у більшості випадків витікає з наявної сукупності 
інших ефектів (економічного, екологічного, соці-
ального, технічного та правового). При цьому також 
може спостерігатися синергетичний ефект. Імідже-
вий ефект може бути представлений у вигляді зміни 
рейтингових позицій у різних тематичних рейтин-
гах. Іміджевий ефект може бути внутрішньо-органі-
заційним та зовнішнім.

Внутрішньо-організаційний іміджевий ефект – 
зростання іміджу підприємства серед працівників 
відповідного промислового підприємства.

Зовнішній іміджевий ефект – зростання іміджу 
підприємства серед різних зацікавлених груп (спо-
живачі, місцева влада, інвестори, тощо).

Правовий ефект. Реалізація енергоефективних 
проектів, у тому числі і на промислових підприєм-
ствах, передбачена у стратегічних планах розвитку 
України та регіонів, що відповідатиме загально-
державній та місцевій політиці у галузі енергозбе-
реження. Також реалізація проектів сприяє дотри-
манню вимог чинного законодавства у напрямку 
енергозбереження, що носить обов’язковий та реко-
мендаційний характер.

Технічний ефект полягає у впровадженні новіт-
ніх технологій, модернізації наявного виробничого 
обладнання, заміні фізично та морально застарілого 
обладнання, введення в експлуатацію нових виробни-
чих ліній тощо. Технічний ефект можна отримати як 
результат реалізації проекту, спрямованого на під-
вищення рівня ефективності використання ПЕР, що 
витрачаються на виробничо-експлуатаційну діяль-
ність. При реалізації проекту, спрямованого на під-
вищення ефективності використання ПЕР, що витра-
чаються на комунально-побутові потреби, також 
можна отримати «технічний ефект», окрім випадків 
реалізації проектів, орієнтованих на санацію примі-
щень підприємства.

Оцінку технічного ефекту можна визначити як 
позитивний вплив на:

– якість виробленої продукції, зменшення (у від-
сотковому відношенні) виробів з дефектом;

– виробничі потужності промислового підприєм-
ства машинобудування;

– зменшення витрат сировини на одиницю виго-
товленої продукції;

– безпеку промислового підприємства.
Задля об’єктивної оцінки технічного ефекту (у 

випадку реалізації проекту, орієнтованого на заміну, 
удосконалення технічного обладнання, виробничої 
лінії загалом тощо), до процесу варто залучити пра-
цівників підприємства, на роботу яких вплине реалі-
зація проекту з енергоефективності.

Політичний ефект. У випадку реалізації проектів, 
спрямованих на створення власних відновних дже-
рел енергій (вітрової, сонячної, геотермальної тощо), 
зменшується залежність від енергопостачальних 
компаній. Політичний ефект можна представити у 
вигляді коефіцієнту енергетичної залежності – :

..залКенерг : 

..)( заленергtК =
сзе

сввве

V
V

,                     (2)

де:Vсввве  – обсяг спожитої власно-виробленої від-
новної енергії промисловим підприємством, за пев-
ний часовий проміжок;

Vсзе  – обсяг спожитої загальної енергії промис-
ловим підприємством, за певний часовий проміжок;

Межі Кенерг.зал. від 0 до 1, де 0 – означає повну 
залежність промислового підприємства від енерго-
постачальних компаній, а 1 – характеризує повну 
автономію – незалежність від енергопостачальних 
компаній. Чим вищий Кенерг.зал. , тим краще для про-
мислового підприємства.

Зазначені ефекти важко розрахувати у вартісних 
величинах. У більшості випадків ці критерії є додат-
ковим джерелом інформації, що використовується 
керівництвом та фінансовим відділом для прийняття 
рішення щодо реалізації та інвестування проекту.

Проте, не виключено, що саме сукупність вище-
зазначених ефектів складе основу прийняття пози-
тивного рішення щодо фінансування.

Висновки. Оцінка проектних пропозицій віді-
грає важливу роль у загальній системі енергетичного 
менеджменту. Оцінка проекту з енергоефективності, 
окрім фінансово-економічних показників, пови-
нна враховувати й інші ефекти, що будуть отримані  
у процесі реалізації проекту.

При здійснені оцінки проекту з енергоефективності 
ми пропонуємо враховувати наступні ефекти енергое-
фективності: економічний, соціальний, екологічний, 
іміджевий, правовий, технічний та політичний.

Для узагальнення усіх видів ефектів, можливих  
в результаті реалізації проекту з енергоефективності, 
ми пропонуємо використовувати термін «ефект енер-
гоефективності».
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В статье представлена комплексная система обеспечения экономической безопасности в целях противодействия угро-

зам экономической безопасности и обеспечения стабильного функционирования предприятия. Раскрыт алгоритм действий и 
стратегии обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. Предложены основные направления 
укрепления экономической безопасности. Сосредоточено внимание на исследовании финансово-экономической безопасности 
сельскохозяйственных предприятий.
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Demchuk N.I., Tubolets I.I. ECONOMIC SECURITY AND RISKS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
In order to counter the threats to economic security and ensure stable operation of the enterprise, a comprehensive system of 

economic security is presented in the article. It is revealed the sequence of actions and the strategy of economic security of agricultural 
enterprises. The basic directions of strengthening of economic security are proposed. It is focused on the study of financial and economic 
security of agricultural enterprises.

Keywords: economic security, risks, economic stability, security strategies.

Постановка проблеми. Функціонування і розви-
ток сільськогосподарського підприємства залежить від 
низки зовнішніх і внутрішніх факторів. Кілька загроз 
економічній безпеці може призвести до негативних 
наслідків у вигляді порушення платоспроможності 
та фінансової стійкості, зниження рентабельності та 
інших проблем на сільськогосподарському підприєм-

стві. У зв'язку з цим актуальність і необхідність забез-
печення економічної безпеки сільськогосподарського 
підприємства не викликає сумніву. Забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств є основою для сталого 
розвитку як сільськогосподарського підприємства, так 
і економіки країни в цілому, оскільки економічне про-
цвітання країни залежить від ефективності фінансово-

Таблиця 1
Динаміка кількості підприємств за видами економічної діяльності, % до загальної кількості

Вид економічної діяльності
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

сільське, лісове та рибне господарство 13,4 11,1 13,1 12,7 13,5 13,6

промисловість 12,6 12,6 11,9 12,5 12,4 12,5

будівництво 10,1 10,0 9,3 9,2 8,7 8,5

оптова та роздрібна торгівля 29,1 29,7 28,4 28,1 27,6 27,3

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 3,6 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4

тимчасове розміщування й організація 
харчування 2,6 2,6 2,6 2,6 2,3 2,3

інформація та телекомунікації 3,5 3,8 3,7 3,8 3,9 4,0

фінансова та страхова діяльність 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

операції з нерухомим майном 7,3 7,7 8,8 8,9 9,1 9,3

професійна, наукова та технічна діяльність 8,5 8,8 8,5 8,6 8,8 8,7

діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 4,2 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5

освіта 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

надання інших видів послуг 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1

Джерело: розраховано за даними [4]
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господарської діяльності підприємств та, зокрема, від 
забезпечення їх економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еконо-
мічну безпеку досліджували науковці: Бурбело О.А., 
Рамазанов С.К., Вареник В.М., Гривківська О.В., 
Кирилюк Є.М., Криленко В.І., Парфентієва О.Г., 
Пойда-Носик Н.Н., Філіппова С.В., Волощук Л.О., 
Черкасова С.О., Штангрет А.М. та ін. [1–5; 7–9]. Проте 
проблема економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств залишається недостатньо дослідженою.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану сіль-
ськогосподарських підприємств України та розробці 
на цій основі алгоритму дій для забезпечення еконо-
мічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Збит-
ковість вітчизняних сільськогосподарських під-
приємств указує на необхідність проходження про-
цедури фінансового оздоровлення. В іншому разі 
вони будуть не в змозі погасити заборгованості само-
стійно. Ця міра може бути спрямована на те, щоб 

Таблиця 2
Обсяг реалізованої продукції підприємств за видами економічної діяльності, % до загальної кількості

Вид економічної діяльності
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

сільське, лісове та рибне господарство 3,0 3,2 3,9 4,0 5,1 7,2

промисловість 34,4 36,7 35,7 36,4 37,1 37,2

будівництво 2,9 3,0 3,7 3,5 3,6 2,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів 41,8 39,8 38,6 39,8 39,1 36,8

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 4,3 4,6 5,1 5,1 4,9 5,8

тимчасове розміщування й організація 
харчування 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4

інформація та телекомунікації 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0

фінансова та страхова діяльність 7,6 6,9 3,9 2,3 1,4 1,2

операції з нерухомим майном 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3 1,5

професійна, наукова та технічна діяльність 1,6 1,4 4,2 3,8 3,5 3,8

діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 0,9

освіта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1

надання інших видів послуг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Джерело: розраховано за даними [4]

Таблиця 3
Підприємства, які одержали збиток за видами економічної діяльності,  

% до загальної кількості підприємств 

Вид економічної діяльності
Роки

Зміна, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього 41 34,9 35,5 34,1 34,5 26,7 65,12

сільське, лісове та рибне господарство 30,5 17 21,7 20,1 15,9 11,6 38,03

промисловість 41,3 37,4 37,6 36,7 37,6 27,6 66,83

будівництво 44,7 39,5 39,5 37,7 38,1 29,4 65,77

оптова та роздрібна торгівля; ремонт  
автотранспортних засобів і мотоциклів 37,5 33,3 34 32,8 34,4 24,4 65,07

транспорт, складське господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність 45,4 36,6 38,2 36,9 38,4 29,5 64,98

тимчасове розміщування й організація  
харчування 42,7 39,7 41,1 40,5 41,5 28,5 66,74

інформація та телекомунікації 41 38,9 36,4 36,6 36,5 29,5 71,95

фінансова та страхова діяльність 41,1 40,5 39,7 39,4 39,6 37,7 91,73

операції з нерухомим майном 50,1 45,8 44,7 42,5 44,7 39,7 79,24

професійна, наукова та технічна діяльність 42,5 37,1 37,8 36,6 37,6 30,9 72,71

діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування 44 38,8 39,5 35,7 38,3 31,1 70,68

освіта 35,7 31,6 31,9 30,1 34,5 29,0 81,23

охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги 39,3 38,7 37,3 35,3 36,7 31,2 79,39

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 48,7 43,8 45,7 42,7 45,4 37,5 77,00

надання інших видів послуг 37,9 33,7 36,2 31,9 35,4 28,3 74,67

Джерело: розраховано за даними [4]
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сприяти покращанню фінансового 
стану на збиткових підприємствах, 
однак це може не привести до пози-
тивного результату, якщо не приді-
ляти активної уваги економічній без-
пеці цих підприємств.

Основна ціль економічної безпеки 
підприємства – забезпечення стійкого 
та максимально ефективного функ-
ціонування в теперішній час і висо-
кого потенціалу в майбутньому. Для 
дослідження сучасного стану сільсько-
господарських підприємств України  
в табл. 1 проаналізуємо динаміку 
кількості підприємств за видами еко-
номічної діяльності.

За даними Державного комітету 
статистики України, у 2015 р. сіль-
ськогосподарські підприємства стано-
вили 13,6% від загальної кількості 
підприємств, більша питома вага 
лише у підприємств торгівлі (27,3%). 

Далі проаналізуємо динаміку 
обсягу реалізованої продукції підпри-
ємств за видами економічної діяль-
ності (табл. 2).

Проаналізувавши табл. 1 і 2, ми 
бачимо, що кількість сільськогос-
подарських підприємств протягом 
2010–2015 рр. практично не зміню-
ється, у той час як обсяг реалізованої 
продукції поступово зростає в 2015 р.  
порівняно з 2010 р. Це може свід-
чити як про більш ефективне ведення 
фінансово-господарської діяльності 
на сільськогосподарських підприєм-
ствах України, так і про зниження 
обсягу реалізованої продукції підпри-
ємств інших видів економічної діяль-
ності. Розглянемо динаміку величини 
підприємств, які одержали збиток 
(табл. 3).

Необхідні певні заходи, які здій-
снюватимутьсяв цілях виправлення 
погіршення фінансової ситуації  
в сільському господарстві. Станом 
на початок 2016 р. 11,6% сільсько-
господарських підприємств були 
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Рис. 1. Ситуація зі збитковими підприємствами 
різних видів економічної діяльності в 2015 р.,  

% до загальної кількості
Джерело: розраховано за даними [4]

Рис. 2. Графічний аналіз зміни величини  
збиткових сільськогосподарських підприємств,  

% до загальної кількості
Джерело: розраховано за даними [4]
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сільськогосподарського підприємства

Джерело: власна розробка
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збитковими. Сільське господарство є одним із хро-
нічних неплатників за енергоносії, багато сільсько-
господарських підприємств не виплачують зарплату 
в строк, величина їх прострочених кредитів висока. 
Більшість сільськогосподарських підприємств нев 
змозі погасити свої борги самостійно. Необхідно роз-
робити алгоритм економічної безпеки сільськогоспо-
дарських підприємств, який відкриватиме для них 
нові можливості. Ключовим є питання про те, як 
усі заходи економічної безпеки будуть реалізовані, 
оскільки існує безліч обмежень, таких як вимога 
збереження спеціалізації підприємства, його угод, 
обсягу інвестицій тощо. 

У цілому можливо просто знищити безнадійно 
збиткові сільськогосподарські підприємства шляхом 
банкрутства. Ефективність досудового фінансового 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств, 
швидше за все, залежить від характеру взаємовідно-
син між державою, власниками та інвесторами: якщо 
держава втручається в управління, інвестори навряд 
чи проявлять інтерес. На рис. 1 показана ситуація зі 
збитковими підприємствами різних видів економічної 
діяльності в 2015 р. Величина кульки показує відсо-
ток збиткових підприємств від загальної кількості.

 Аналізуючи сучасний стан сільськогосподарських 
підприємств в Україні, можна зробити висновок, що 
джерела зростання продуктивності в довгостроковій 
перспективі розглядаються як окремі взаємозалежні 
питання. При цьому ми встановлюємо важливу роль 
витрат під час розподілу інвестицій між різними спо-
собами забезпечення економічної безпеки. Оскільки 
ресурси обмежені, інвестиції в одну з форм накопи-
чення відбуваються за рахунок іншої, що, своєю чер-
гою, має важливе значення для бізнес-циклів, які 
відображають суму одночасного підвищення продук-
тивності і зниження продуктивності як зміни альтер-
нативних витрат інвестицій. Спад продуктивності і 
нездатність адаптуватися до нових економічних умов 
мали місце в сільськогосподарській галузі. 

Найбільша питома вага від загального числа збит-
кових підприємств у галузі нерухомості – 39,7%,  
у промисловості – 37,2%, будівництві – 29,4%, тор-
гівлі – 24,4%, охороні здоров’я – 31,2%, у сіль-
ському господарстві – 11,6%. 

На рис. 2 можемо спостерігати велику питому вагу 
збиткових сільськогосподарських підприємств протя-
гом досліджуваного періоду та деяке зниження пито-
мої ваги збиткових підприємств сільськогосподар-
ської галузі в 2015 р. Причина в тому, що сільське 
господарство не було прибутковим і завжди потре-
бувало державної підтримки, враховуючи, як мало 
уваги приділяється питанням забезпечення економіч-
ної безпеки сільськогосподарських підприємств.

Дане дослідження показує, що механізми, що 
лежать у накопиченні джерел зростання продук-

тивності, відрізняються в галузях залежно від того, 
що виробляється і які технології використовуються. 
Здатність точно описати економічну безпеку за допо-
могою кількісних методів могла б запропонувати 
більш ефективний контроль і оцінку безпеки в екс-
плуатаційних умовах. Проте низка проблем залиша-
ються невирішеними, як правило, в області моде-
лювання. Загальне припущення в економічному і 
кількісному аналізі економічної безпеки є те, що 
правильне знання про кількісні ризики призводить 
до раціонального прийняття рішень. 

Висновки. Отже, забезпечення економічної без-
пеки сільськогосподарських підприємств генеру-
ється зовнішніми та внутрішніми факторами та може 
демонструвати складні взаємозалежності. На перший 
погляд, економічна безпека полягає в запобіганні  
й уникненні збоїв у житті підприємства. Оскільки 
глобалізація – це в першу чергу економічний процес, 
то зрозуміло, що економічна безпека особливо при-
ймає до уваги нові ризики, що виникають від поєд-
нання глобалізованої конкуренції і неймовірної ролі 
інформації. Питання полягає в тому, щоб досягти 
прийнятного балансу між безпекою та розвитком.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Вареник В.М. Аналіз методик розрахунку економічної без-

пеки України / В.М. Вареник // Академічний Огляд. – 2016. –  
№ 1(44). – С. 70–79.

2. Гривківська О.В. Забезпечення фінансової безпеки сільського 
господарства : [монографія] / О.В. Гривківська. – Тернопіль : 
Астон, 2012. – 337 с.

3. Криленко В.І. Економічна безпека аграрного сектору: про-
блеми регулювання та забезпечення : [монографія] / В.І. Кри-
ленко. – Миколаїв : В.П. Шамрай, 2014. – 467 с.

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

5. Парфентієва О.Г. Основні методи, які використовуються при 
проведенні економічної діагностики потенціалу розвитку підпри-
ємства / О.Г. Парфентієва // Наукові записки Національного уні-
верситету «Острозька академія». Серія «Економіка» ; ред. кол.: 
І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. –  2013. – Вип. 24. – С. 34–38.

6. Пойда-Носик Н.Н. Сутність фінансової безпеки суб’єктів під-
приємництва та її роль в забезпеченні національної еконо-
мічної безпеки. / Н.Н. Пойда-Носик //Вісник Житомирського 
державного технологічного університету. Серія «Економічні 
науки». – 2016. – № 1(55).  – С. 340–342.

7. Філіппова С.В. Економічна безпека підприємств реального сек-
тору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління : 
[монографія] / С.В. Філіппова, Л.О. Волощук, С.О. Черкасова ; 
за заг. ред. С.В. Філіппової ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса :  
Апрель ; Бондаренко М.О., 2015. – 195 с.

8. Штангрет А.М. Економічна безпека підприємства : [підручник] /  
А.М. Штангрет [та ін.] ; за заг. ред. А.М. Штангрета. – Львів : 
Укр. акад. друкарства, 2016. – 292 с. 

9. Lasan N. Securitatea : concepte în societatea contemporană /  
N. Lasan // Revista de Administrație Publică și Politici Sociale. –  
2010. – An II, Nr. 4(5). – P. 39–50.



83ауковий вісник Херсонського державного університетуН
УДК 339.138(477)

Жарська І.О.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу
Одеського національного економічного університету

Анцупова М.Л.
студентка

Одеського національного економічного університету

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

У роботі запропоновано методичний підхід до оцінки рівня залученості та виявлення закономірностей і тенденцій поведінки 
споживачів освітніх послуг. Проведено дослідження поведінки учасників міжнародного конкурсу «Реклама-фест», організова-
ного кафедрою маркетингу Одеського національного економічного університету. Проаналізовано активність інтернет-аудиторії 
спільноти конкурсу «Реклама-Фест» в соціальній мережі «ВКонтакте» і розраховано коефіцієнт залучення. Проведено письмове 
опитування учасників та гостей конкурсу та запропоновано систему показників визначення рівня їх залученості.
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В работе предложен методический подход к оценке уровня вовлеченности и выявлению закономерностей и тенденций 

поведения потребителей образовательных услуг. Проведено исследование поведения участников международного конкурса 
«Реклама-фест», организованного кафедрой маркетинга Одесского национального экономического университета. Проанали-
зирована активность интернет-аудитории сообщества конкурса «Реклама-Фест» в социальной сети «ВКонтакте» и рассчитан 
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Постановка проблеми. Сучасний ринок освітніх 
послуг в Україні характеризується високим рівнем кон-
курентної боротьби через збільшення кількості вищих 
навчальних закладів та від’ємний природний і зовніш-
ній міграційний рух населення. Адже погіршення еко-
номічного стану призводить до того, що багато абітурі-
єнтів та студентів їдуть навчатися за кордон. Відповідно, 
актуальними є питання чіткого визначення потреб спо-
живачів у освітніх послугах та дослідження рівня їх 
залученості у процес вибору освітніх послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особли-
вості маркетингу у сфері освітніх послуг розглядаються 
в роботах таких вчених, як Білоусова С.В. [1], Воло-
китіна Л.О. [2], Дмитрів А.Я. [3], Дмитрієв В.Ю. [4], 
Коновалова С.О. [5], Костюченко А.М. [6], Оболен- 
ська Т.Є. [7], Семенюк С.Б. [8], Сиченко В.В. [9]. 
Ними пропонуються визначення освітніх послуг та 
їх специфічні риси, а також обґрунтовується необ-
хідність використання маркетингу в освітній сфері  
та визначається його специфіка.

Поняття залученості розглядається в роботах таких 
вчених, як Біан Х. [10], Зайчовскі Д.Л. [11; 12], Кап- 
ферер Дж. [13], Кім Дж. [14], Кругман Г.Е. [15–19], 
Мансі Д.А. і Хант Ш.Д. [20], Міхаліду Н. і Дібб С. [21], 
Моутіно Л. [22], Стоун Р.Н. [23]. Ними були розгля-
нуті теоретичні аспекти залученості до окремих елемен-
тів процесу вибору та купівлі продукту, запропоновані  
підходи до класифікації, а також аргументована необ-
хідність управління залученістю цільових споживачів 
підприємствами та організаціями в умовах конкуренції.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Більшість наукових розробок досліджу-
ють різні аспекти маркетингової діяльності у сфері 
освітніх послуг. Разом з тим, невирішеними залиша-
ються питання прогнозування поведінки споживачів 
послуг вищих навчальних закладів.

Метою статті є вдосконалення та подальший роз-
виток наукових положень щодо дослідження пове-
дінки споживачів у сфері освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «залученість» перейшло у сферу марке-
тингу з психології, де воно розглядалось як одна 
з характеристик мотивації людини. У теорії спо-
живчої поведінки термін «залученість» вперше був 
використаний у роботі Кругмана Г. [15, с. 349–356], 
який вивчав ефективність телевізійної реклами. Він 
визначив його як кількість зв’язків між рекламова-
ним продуктом і самим споживачем, побудованих 
під час контакту з рекламним повідомленням.

Сьогодні в маркетингу існує багато визначень терміну 
«залученість». Разом з тим, узагальнено його можна 
охарактеризувати як рівень інтересу покупця, який він 
виявляє в процесі прийняття рішення про покупку, вимі-
рюваний витраченими зусиллями, часом та енергією на 
взаємодію з постачальником товарів або послуг.

За останні 10 років із розвитком соціальних мереж 
в Інтернеті термін «залученість» отримав дещо нове 
значення. З боку SMM (Social Media Marketing), залу-
чення – одна з основних метрик, що показує ступінь 
активності користувачів на сторінці, їх відгуки на 
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розміщені пости (коментарі, лайки, перепости, пере-
хід за посиланням). Саме висока залученість визна-
чає якісне поширення контенту – основне завдання 
просування у соціальних мережах.

Отримання освітньої послуги – розгорнутий у 
часі процес спілкування, довгострокова взаємодія 
споживача і продавця, що супроводжується форму-
ванням певних взаємовідносин. Для того, щоб при-
йняти рішення про покупку цієї послуги, споживач 
витратить максимум свого часу, енергії та зусиль,  
адже вартість послуги дуже велика, а наслідки від 
неправильного вибору можуть негативно вплинути 
на усе подальше життя. Отже, послуга закладів 
вищої освіти характеризується високим рівнем залу-
ченості споживача.

Для виявлення рівня і динаміки залученості спо-
живачів освітніх послуг нами було проведено марке-
тингове дослідження реальних та потенційних спо-
живачів освітніх послуг Одеського національного 
економічного університету (ОНЕУ) за спеціальністю 
«Маркетинг» на Міжнародному конкурсі для студен-
тів та школярів «Реклама-Фест» (далі – Конкурс).

Дослідження було проведено у 3 етапи:
1) дослідження конкурентного середовища кафе-

дри маркетингу Одеського національного економіч-
ного університету;

2) дослідження рівня залученості інтернет-ауди-
торії спільноти Конкурсу у соціальній мережі «ВКон-
такте»;

3) дослідження поведінки споживачів – пись-
мове опитування реальних і потенційних споживачів 
освітніх послуг кафедри маркетингу ОНЕУ, учасни-
ків Конкурсу.

ЕТАП І. Дослідження конкурентного середо-
вища кафедри маркетингу Одеського національного  
економічного університету

Мета: визначення навчальних закладів, які 
є основними конкурентами кафедри маркетингу 
Одеського національного економічного університету 
на ринку освітніх послуг.

Інструменти: інформаційна система «Конкурс» 
(www. vstup.info).

Для того, щоб зрозуміти, яке місце у конкурент-
ній боротьбі посідає кафедра маркетингу Одеського 

національного економічного університету, було скла-
дено вибірку з українських ВНЗ, які здійснюють 
навчання за спеціальністю «Маркетинг», та проана-
лізовано інформацію про кількість поданих до них 
заяв про вступ за період 2012–2015 рр. На основі 
отриманих даних визначено десять найбільш попу-
лярних вищих учбових закладів країни за кількістю 
вступників на спеціальність «Маркетинг» (рис. 1).

 Аналіз показав, що кафедра маркетингу ОНЕУ 
посідає сьоме місце серед десяти найпопулярніших 
ВНЗ і перше місце серед одеських ВНЗ за 2015 р. 
Але у 2014 р. вона посідала дев’яте місце, поступив-
шись кафедрам Одеського національного політехніч-
ного університету та Одеській національній академії 
харчових технологій.

Разом з тим, хоча кафедра маркетингу ОНЕУ під-
няла свою позицію у загальному рейтингу, кількість 
вступників знижується. Якщо, у 2013 р. було подано 
408 заяв, то у 2015 р. – 379. Саме тому слід приді-
ляти більше уваги заходам заохочення потенційних 
споживачів освітніх послуг. Одним із таких заходів 
для кафедри маркетингу ОНЕУ став ІІ Міжнародний 
конкурс для студентів та школярів «Реклама-Фест», 
який було проведено 2–4 грудня 2015 р.

Конкурс «Реклама-Фест» – захід, який влашто-
вує кафедра маркетингу ОНЕУ для учнів та студентів 
будь-яких учбових закладів, міст та навіть країн.

Формат проведення – конкурс робіт учасників з 
ВНЗ, коледжів і шкіл України за двома напрямками: 
1) рекламні відео-ролики; 2) друкована, зовнішня, 
сувенірна реклама і POS-матеріали. Тематика робіт – 
вільна. Роботи можуть бути виконані як індивіду-
ально, так і групою учасників.

Конкурс проходить 2 дні: 1-й конкурсний день – 
презентація учасниками своїх робіт для гостей та 
членів журі, 2-й – майстер-класи з маркетингу і 
нагородження переможців. Переможці отримують 
грошові премії, цінні призи від партнерів Конкурсу, 
запрошення на співбесіди до компаній та інше.

Конкурс надає змогу молоді розкрити свої зді-
бності та проявити себе у сфері реклами, отримати 
нові знання та досвід. Для кафедри цей захід не 
менш важливий: він сприяє підвищенню обізнаності 
та зацікавленості у спеціальності «маркетинг», кафе-

Рис. 1. Заяви на вступ до українських ВНЗ на спеціальність «Маркетинг», осіб
Джерело: розроблено за матеріалами [24]
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дри та університету в цілому, дає можливість залу-
чити нових споживачів, підвищити рівень задоволе-
ності від навчання у студентів.

ЕТАП ІІ. Аналіз залученості у соціальній мережі
Мета: дослідження залученості інтернет-ауди-

торії сторінки спільноти Міжнародного конкурсу 
«Реклама-Фест» у соціальній мережі «ВКонтакте» та 
аналіз її динаміки.

Інструменти: вбудований аналітичний інстру-
мент «ВКонтакте» – «статистика спільноти».

Для того, щоб визначити ступінь залученості інтер-
нет-аудиторії Конкурсу (https://new.vk.com/reklamafest), 
використаємо коефіцієнт залученості (Engagement Rate), 
який розраховується за формулою (1):

 
Average Post

Engagement Rate =
Likes +Comments +Shares  on  a  given  day

# of  wall  posts  made  by  page  on  a  given  day

Total  Fans  on  a given  day
 ∗ 100%              

 

, (1)

де, Average Post Engagement Rate – коефіцієнт 
залученості;

Likes – кількість відміток «подобається»;
Comments – кількість коментарів;
Shares on a given day – кількість перепостів на 

певну дату;
of wall posts made by page on a given day – кіль-

кість повідомлень на сторінці на певну дату;
Total Fans on a given day – загальна кількість 

дописувачів на певну дату.
Деякі маркетологи вважають коефіцієнт залу-

чення головною метрикою для більшості соціальних 
мереж, адже він дозволяє визначити, 
наскільки пост зацікавив цільову 
аудиторію. Але ця формула не вра-
ховує той факт, що не всі допису-
вачі можуть бачити записи сторінки. 
Тому, доцільніше ділити не на число 
дописувачів, а на охоплення ауди-
торії, тобто кількість людей, які 
бачили повідомлення.

За допомогою інструменту «ста-
тистика спільноти» визначимо 
кількість користувачів, що бачили 
записи сторінки до, під час, та після 
Конкурсу (рис. 2):

Аналогічним чином визначимо 
кількість лайків, перепостів та 
коментарів, які здійснили користу-
вачі за той самий період (рис. 3):

Тепер визначимо рівень залуче-
ності до, під час, та після проведення 
Конкурсу:

Коефіцієнт залученості1(на 23 листопада) 
= [(коментарі + лайки + перепости) /  
кількість постів] x [100% / (охо-
плення)] = [(3+0+0)/1] x [100% /  
150] = 2%.

За аналогічною формулою розра-
хуємо наступні коефіцієнти:

Коефіцієнт залученості2(на 2 грудня) = 
[(28+3+0/ 2] x [100% / 380] = 4,07%.

Коефіцієнт залученості3(на 4 грудня) = 
[(19+2+0/ 2] x [100% / 315] = 6,35%.

Як бачимо, коефіцієнт залуче-
ності зріс, що свідчить про зростання 
інтересу учасників Конкурсу до про-
веденого заходу.

ЕТАП ІІІ. Дослідження пове-
дінки реальних і потенційних спо-
живачів освітніх послуг кафедри 
маркетингу ОНЕУ, учасників кон-
курсу «Реклама-Фест»

Мета: дослідження рівня залученості потенцій-
них та реальних споживачів освітніх послуг кафедри 
маркетингу ОНЕУ.

Інструменти: письмове опитування учасників та 
гостей Конкурсу «Реклама-Фест».

Для оцінки залученості споживачів під час прове-
дення Конкурсу нами було проведене письмове опи-
тування учасників та гостей у 2013 р. (119 респон-
дентів) і 2015 р. (79 респондентів) та запропоновано 
3 показники для визначення її рівня:

• задоволеність;
• бажання взяти повторну участь;
• очікування.
Розглянемо основні результати опитування.
1) Рівень задоволеності. Дуже важливо, щоб про-

ведені організацією заходи, викликали високу задо-
воленість їх учасників. Просто залучити нових спо-
живачів та привернути їх увагу недостатньо, тільки 
позитивне враження від контакту може забезпечити 
подальшу взаємодію споживача та організації і допо-
може створити довгострокові відносини.

Для оцінки рівня задоволеності організаторами  
Конкурсу було задане закрите питання «Яке враження  
у Вас залишив конкурс «Реклама-Фест»?». За результа-
тами дослідження, 52,9% респондентів обрали варіант 
«відмінне враження», 42% респондентів обрали варіант 
«гарне враження» і 6,7% респондентів обрали варіант 
«Конкурс мене не вразив». Жоден респондент не вказав, 
що Конкурс справив на нього погане враження.

Рис. 2. Охоплення аудиторії

Рис. 3. Зворотній зв’язок



86 Серія Економічні науки

Випуск 19. Частина 1. 2016

Для порівняння, у 2013 р. 36,7% респондентів 
при відповіді на аналогічне питання обрали варіант 
«відмінне враження», 58,2% респондентів обрали 
варіант «гарне враження» і 5,1% респондентів 
обрали варіант «Конкурс мене не вразив».

Таким чином, можна відзначити значне зрос-
тання кількості споживачів з найвищим рівнем задо-
воленості (на 16,2%).

2) Бажання взяти повторну участь. Задоволе-
ність відіграє важливу роль у підтриманні та підви-
щенні інтересу до послуги, але нам потрібно переко-
нати потенційних споживачів перейти до дії, тобто 
до прийняття споживчого рішення. Саме рішення 
про подальшу участь у Конкурсі показує дійсний 
рівень залученості споживачів.

Для визначення намірів респондентів про 
подальшу участь було використано запитання «Чи 
будете Ви брати участь у наступному Конкурсі?».

З опитаних респондентів 24,1% відповіли, що 
обов’язково візьмуть участь у наступному Конкурсі, 
41,8% відповіли «скоріше за все, так», 24,1% від-
повіли «не знаю», 3,8% відповіли «скоріше за все, 
ні» і 2,5% відмовились від участі. Отже, абсолютна 
більшість респондентів (сумарно 65,9) висловили 
бажання прийняти участь у наступному Конкурсі.

3) Очікування. Кожен споживач, який бере участь  
у певному заході, визначає для себе пріоритетні 
завдання або вигоди, які він прагне отримати. Саме під-
твердження або непідтвердження споживацьких очіку-
вань найбільш сильно впливає на подальше рішення 
приймати участь у інших заходах цієї ж організації.

Результати опитування учасників та гостей Кон-
курсу щодо виправдання їх очікувань наведені на 
рисунку 4.

Видно, що рівень задоволеності у 2015 р. підви-
щився порівняно із 2013 р. Так, у 2015 р. 96,2% 
респондентів сумарно вказали, що їх очікування 
повністю або частково виправдалися. У 2013 р. цей 
показник склав 90,8%. Разом з тим, значення обох 
показників є достатньо високими.

Проаналізуємо основні результати проведеного 
дослідження за допомогою інструментів пакету ста-
тистичного аналізу даних SPSS.

Основним завданням аналізу є визначення відмін-
ностей у рівні залученості для різних категорій спо-
живачів. Для цього за допомогою однофакторного дис-
персійного аналізу проаналізуємо наявність зв’язку:

• між показниками «задоволеність», «бажання 
взяти повторну участь», «очікування» і категоріями 
респондентів учасник або глядач;

• між показниками «задоволеність», «бажання 
взяти повторну участь», «очікування» і категорі-
ями респондентів студент ОНЕУ або навчається у 
іншому навчальному закладі.

Результати аналізу наведені у таблиці 1.
Отже, проведений аналіз показав, що рівень 

залученості споживачів за виділеними показни-
ками (задоволеність, бажання взяти повторну 
участь, очікування) переважно не залежить від 
категорії респондента, тобто всі споживачі одна-
ково сприймають проведений захід.

Висновки. Жорстка конкуренція на ринку освітніх 
послуг змушує навчальні заклади ретельно досліджу-
вати потреби своїх споживачів та активно впроваджу-
вати у свою діяльність новітні маркетингові техноло-

Таблиця 1
Аналіз даних, отриманих в результаті дослідження*

Вихідні дані Результат

Задоволеність: на запитання «Яке враження 
залишив у Вас Конкурс?» 58,2% респонден-
тів відповіли – добре, 36.7% – відмінне та 
5,1% – не вразив.
Статус респондента:
53,2% респондентів є учасниками Конкурсу.
46,8% респондентів – глядачі. 
Місце навчання респондента:
56,96% респондентів є студентами ОНЕУ.
43,04% респондентів навчаються в інших 
навчальних закладах.

• Чи є зв’язок між рівнем задоволеності і категорією «учасник / глядач»?
• Вірогідність прийняття Н0 склала 38,9% (Н0 не відкидається) – статус 
відвідувача Конкурсу (учасник чи глядач) не впливає на загальну задо-
воленість.
• Чи є зв’язок між рівнем задоволеності і категорією «студент ОНЕУ / 
навчається в іншому навчальному закладі»?
• Вірогідність прийняття Н0 склала 27,2% (Н0 не відкидається) – задо-
воленість від Конкурсу не залежить від того, чи є респондент студентом 
ОНЕУ або студентом іншого навчального закладу.

Очікування: на питання «Чи справдилися 
Ваші очікування від відвідування Кон-
курсу?» 69,6% респондентів відповіли, що 
повністю виправдалися, 26,6% – виправда-
лися частково, 2,5% – майже не виправда-
лися, 1,3% – абсолютно не виправдалися.

• Чи є зв’язок між рівнем очікування і категорією «учасник / глядач»?
Вірогідність прийняття Н0 склала 0,7% (Н0 відкидається) – рівень 
очікувань залежить від того, був респондент учасником Конкурсу чи 
глядачем.
• Чи є зв’язок між рівнем очікування і категорією «студент ОНЕУ / 
навчається в іншому навчальному закладі»?
Вірогідність прийняття Н0 склала 25,0% (Н0 не відкидається) – рівень 
очікувань не залежить від того, чи респондент навчається в ОНЕУ чи 
навчається в іншому навчальному закладі.

Бажання приймати повторну участь: на 
питання анкети «Чи будете Ви брати участь 
у наступному фестивалі-конкурсі реклами?» 
41,8% респондентів відповіли, що скоріше 
за все так, 24,1% – обов’язково, 24,1 – не 
знаю, 3,8% – скоріше за все ні, 2,5% – ні.

• Чи є зв’язок між бажанням повторно брати участь у Конкурсі і катего-
рією «учасник / глядач»?
Вірогідність прийняття Н0 склала 47,7% (Н0 не відкидається) – неваж-
ливо чи є респондент учасником або просто глядачем, це не впливає на 
бажання повторно брати участь у Конкурсі.
• Чи є зв’язок між бажанням повторно брати участь у Конкурсі і катего-
рією «студент ОНЕУ / навчається в іншому навчальному закладі»?
Вірогідність прийняття Н0 склала 72,6% (Н0 не відкидається) – неваж-
ливо, де саме навчається респондент, це не впливає на його бажання 
повторно приймати участь у Конкурсі.

Примітки: *Н0 – виділена змінна НЕ впливає на результат іншої (зв’язок відсутній).

Рис. 4. Очікування від Конкурсу 2013–2015 рр., %
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гії. Метою конкурсу «Реклама-Фест», який організовує 
кафедра маркетингу ОНЕУ, є залучення потенційних 
споживачів освітніх послуг до університету, підвищення 
їх зацікавленості до маркетингу, створення нових кон-
тактів та побудова довгострокових взаємовідносин.

Проаналізувавши отримані на двох етапах дослі-
дження дані, можна сказати, що проведений захід 
сприяв значному підвищенню залученості як наяв-
них споживачів, так і потенційних. Зокрема, був 
збільшений відгук інтернет-аудиторії на сторінці у 
соціальній мережі «ВКонтакте» та встановлено нові 
контакти зі споживачами під час самого Конкурсу.

Під час опитування більшість респондентів вика-
зала бажання продовжувати брати участь у Конкурсі 
у майбутньому, що також вказує на високий рівень 
залученості учасників.

Таким чином, визначені високі рівні показників 
залученості учасників Конкурсу дозволяють розра-
ховувати на перехід від зацікавленості потенційних 
споживачів у освітній послузі до рішення про її при-
дбання. Причому у якості потенційних спожива-
чів освітніх послуг кафедри маркетингу ОНЕУ слід 
розглядати не тільки школярів та учнів коледжів,  
які через декілька років будуть вступати до бакалав-
рату, але і студентів інших ВНЗ, які зможуть всту-
пити до магістратури.

При проведенні подальших досліджень за цією 
тематикою доцільно розробити типологію спожива-
чів освітніх послуг відповідно до рівня їх залучення 
та методику розрахунку інтегральних показників 
оцінки рівня залученості та їх нормативні значення.
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Постановка проблеми. У суспільстві найвищою цін-
ністю є людина. Саме у процесі саморозвитку людина 
«виробляє» свої потреби і здібності, продукти і послуги, 
а також відносини і стимули, а отже, виробляє саму себе. 
Оскільки розвиток цивілізації – це розвиток людини  
та її потреб, то всі структурні пласти, що спостеріга-
ються в будові сучасного соціуму, наявні й у будові сім’ї: 
ідеологічний – створення, збереження та виховання 
морально-етичних установок взаємовідповідальності 
членів локального колективу; соціальний – структу-
рування і керування локальним колективом; еконо-
мічний – спільне ведення господарства та економічна 
організація життя членів сім’ї; праксиологічний – нако-
пичення і передача досвіду поколінь у формі традицій, 
звичаїв, культурних і моральних установок [6].

Сім’я завжди була, є і буде однією з найважливі-
ших ланок у процесі відтворення нації та утвердження 
державності. З одного боку, сім’я – це соціальний 
інститут, тобто сукупність норм, цінностей, очікувань 
щодо, а з іншого – це мала соціальна група, члени якої 
пов’язані шлюбними та сімейними узами. В основі 
сім’ї, як правило, лежить домогосподарство. Воно 
виконує цілу низку функцій господарської одиниці:

– його члени кооперують свої зусилля в одер-
жанні й акумуляції доходів;

– члени домогосподарства в тому або іншому масш-
табі організують власне (зазвичай натуральне) вироб-
ництво, продукція якого призначена для внутрішньо-
сімейного споживання. Сільська сім’я займається, як 
правило, виробництвом на своїй присадибній ділянці 
сільськогосподарської продукції для власного спожи-
вання. Також сім’я може виступати як мала фірма.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід- 
женням сімейної політики займались такі українські 
й російські науковці та практики: В. Артемов [1],  
М. Арутюнян [2], А. Волков [3], Л. Гребнев [4],  

В. Єлізаров [5], В. Збарський [6], Н. Звєрєва [7],  
В. Тишкевич [8] та ін. Однак ще багато теоретичних  
і практичних аспектів використання потенціалу сімей-
них господарств залишаються невирішеними. Першо-
черговим завданням тут слід вважати розроблення тео-
ретичних і прикладних аспектів соціально-правового 
розвитку сімейних господарств, людського і соціаль-
ного капіталів, формалізації зайнятості та залучення 
їх членів до розв’язання проблем сільського розвитку. 
Усі названі аспекти й зумовили вибір теми статті.

Метою статті є висвітлення найболючіших і най-
складніших проблем суспільства, пов’язаних з тру-
довими ресурсами, розвитком економіки і духовності 
українських сіл і міст, що залежить, в основному, 
від рівня розвитку сім’ї.

Методи дослідження. У процесі дослідження вико-
ристано сукупність спеціальних методів економічного 
аналізу. Зокрема, за допомогою абстрактно-логіч-
ного методу, в т.ч. прийомів аналогії та порівняння, 
індукції та дедукції, уточнено поняття «сімейне гос-
подарство». Методи теоретичного узагальнення та 
монографічний використовувались для поглибленого 
дослідження особливостей розвитку як сім’ї, так і 
самої людини, а також визначення основних чинни-
ків, які диференціюють сімейні господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В результаті аналізу наукових праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених можна зробити висновок, що сім’я є 
економічною категорією, вона наділена певними функ-
ціями, потребами, інтересами. З економічної точки 
зору, суть сім’ї зводиться до відтворення нового люд-
ського життя, продовження роду, виробництва засобів 
до життя, тобто має демоекономічний характер.

Вважаємо, що при визначенні економічного 
поняття «сім’я» слід виходити із тісного взаємозв’язку 
двох її основних аспектів: з одного боку, як складо-

подверстать
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вої дітовідтворення у широкому значенні цього слова, 
включаючи народження, матеріальне становище  
і виховання дітей, та, з іншого боку, матеріального  
її забезпечення, сімейно-домашнього виробництва 
предметів споживання і послуг. Отже, сім’я є еконо-
мічною і демоекономічною формою виробництва засо-
бів до життя і самого людського життя.

З метою забезпечення сім’ї всім необхідним для 
існування у багатьох людей виникає необхідність  
в організації сімейного господарства на загально-
економічних засадах. Оскільки господарство в най-
ширшому розумінні – це керування майном, то 
поняття «сімейне господарство» охоплює економічні 
процеси як на рівні макроекономіки, так і на рівні 
мікроекономіки, виконуючи такі функції: поста-
чальницьку, виробничу, посередницьку, споживчу, 
заощаджувальну, інвестиційну. Сімейне господар-
ство є розгалуженою структурою, що складається із 
економічних і демоекономічних відносин, причому 
визначальними є економічні відносини, які виника-
ють у процесі виховання дітей та забезпечення сім’ї 
матеріальними засобами [14].

У радянській науці феномен домогосподарства 
не розглядався в силу економічних та ідеологічних 
причин. Природно, домогосподарство як багатоас-
пектна система має розглядатися на зрізі взаємодії 
ряду ринків – ринку праці, ринку споживчих това-
рів, фінансового ринку.

Сучасна наука вже припускає, що поняття 
сім’ї стало досить близьким до поняття домогоспо-
дарства. З’явилися і все чіткіше простежуються 
виразні структурні відмінності міських і сільських 
господарств. Сьогодні очевидно, що, будучи ринко-
вою одиницею, домогосподарство існує за законами 
ринку. Економічна політика родини стає все більш 
залежною від цінових змін в економічному серед-
овищі. З’являються нові сфери фінансового вкла-
дення: в якість освіти дітей, житла, послуг охорони 
здоров’я. Це слід відзначити як окрему характерис-
тику: вперше за багато десятиліть українське домо-
господарство почало оплачувати якість [2; 5; 8].

З’явилася нова рольова якість домогосподарки як 
менеджера складної системи управління первинним 
осередком – хатнім господарством. Але якщо домогос-
подарка виконує деяку професійну роль, нехай і спе-
цифічну, то праця в межах домогосподарства може і 
повинна розглядатися як її робота, тобто мати статус 
повноцінної праці, прирівняної до ринкової праці. Слід 
припустити, що регулювання економічної системи сім’ї 
вимагає деяких навичок. Можна згадати, що в Росії  
у XIX ст. дуже добре розуміли значення домоуправлін-
ської ролі жінки, господарюванню обов’язково вчили 
дівчаток на всіх рівнях навчання. Це досвід, який нині в 
Україні необхідно актуалізувати, адже розвиток товарних 
відносин потребує залучення категорії домогосподарств 
в загальний аналіз соціально-економічних відносин.  
У ринковій економічній системі сімейні господарства 
зацікавлені через ринок ресурсів вигідно продавати ті 
економічні ресурси, якими вони володіють, отримуючи 
при цьому грошовий дохід у вигляді прибутку, процен-
тів, ренти, заробітної плати. Але вони водночас бажа-
ють придбати товари і послуги, які так необхідні для 
ведення сімейного господарства.

Сімейні господарства функціонують, як показав 
аналіз, на межі взаємодії низки ресурсних ринків: 
праці, споживчих товарів, капіталу тощо. У зв’язку 
з цим констатуємо, що сімейне господарство є повно-
правним суб’єктом ринкової системи, яке функціо-
нує за законами ринку і відіграє вагому роль в наці-
ональній економіці.

Основні чинники, які диференціюють сімейні 
господарства, це: а) розмір сімейного господарства 
(просте та складне сімейне господарство); б) тип 
і характер населеного пункту, в якому проживає 
сім’я (велике місто, містечко, село). За цим принци-
пом сім’ї поділено на сільські та міські. Перехідним 
типом між простими і складними господарствами є 
розширені сімейні господарства.

За видом діяльності сільські сімейні господарства 
можна поділити на: селянські, фермерські, реміс-
ничі та особисті підсобні. У складі міських можна 
виділити господарства, що займаються торгівлею, 
надомним бізнесом, «човникарством», кіосковим 
бізнесом, комп’ютерним бізнесом тощо. Класифіку-
ють сім’ї також і за соціальним статусом. Зокрема,  
у межах сільської сім’ї виділяються сімейні господар-
ства, що займаються лише домашнім господарством 
(власне селянські господарства), робітничі господар-
ства та господарства інтелігенції. Селянські сімейні 
господарства залишаються доволі замкненими вироб-
ничо-споживчими одиницями, з дотриманням усіх 
традиційних, культурних звичаїв та обрядів. Осно-
вним укладом в українському селі є селянський, тоді 
як у економічно розвинутих країнах - фермерський.

Робітничі сімейні господарства стають більш 
залежними від держави і відкритими для різних впли-
вів, в тому числі негативних. Проте міська сім’я має 
лише три види – робітничі сім’ї, сім’ї підприємців та 
сім’ї інтелігенції. У державах з ринковою та перехід-
ною економікою сімейні господарства класифікують 
за рівнем добробуту на багаті, середнього достатку, 
бідні та маргінальні (поза межею бідності). До осно-
вних чинників, що впливають на добробут сімейного 
господарства, необхідно відносити: демографічні, 
економічні, політичні, культурні, екологічні. Голо-
вним джерелом добробуту сім’ї здебільшого є сукуп-
ний дохід у грошовому вираженні, що складається із 
заробітної плати й доходів від особистого підсобного 
господарства та приватного бізнесу. Рівень сукупного 
грошового доходу сім’ї залежить від кількості пра-
цездатних осіб у сімейному господарстві, від якості 
їхньої освіти, кваліфікації, роботи загалом.

Залежно від типу економічної системи змінюва-
лась функція сімейного господарства, рівень його 
забезпечення ресурсами. Якщо в умовах командно-
адміністративної системи для сімейного господарства 
характерною була максимізація корисності в умовах 
дефіцитності ресурсів, то для сімейного господарства 
перехідного періоду головним завданням є проблема 
виживання. І лише для сімейного господарства, що 
функціонує в умовах ринкової економіки, головним 
завданням стає максимізація корисності в умовах 
обмеженості платоспроможного попиту. Що стосується 
джерел доходів, які є у розпорядженні сімейного госпо-
дарства, то для різних економічних систем вони є різ-
ними. Найбільш стабільними є джерела фінансування 
сімейного господарства в умовах ринкової економіки. 
Умови існування командно-адміністративної системи 
ставили сімейне господарство в жорсткі рамки плано-
вої економіки. Економіка перехідного періоду змушує 
сімейне господарство самостійно вишукувати джерела 
для власного функціонування.

Отже, можна зробити висновок, що саме в умовах 
командно-адміністративної системи держава мала 
найбільший вплив на сімейне господарство [7].

У перехідних системах з’являються «перехідні» 
цінності, трансформація яких призводить до зміни 
реакції людей на рекламу, на якість і кількість това-
рів, необхідних їй. Сталість і мінливість цінностей 
пояснюється існуванням тріади суспільних інститутів: 
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сім’ї, церкви, школи. Саме сімейне господарство є тим 
інституційним ядром, за допомогою якого відбувається 
природне, соціальне і культурне відтворення суспіль-
ства. Воно є носієм культурної традиції, що втілюється 
в культурній пам’яті, ремеслах, звичаях, мові, типах 
поведінки, способі ведення домашнього господарства.

Найбільш поширеними видами сімейного під-
приємництва в Україні є виробниче, комерційне і 
фінансове. Виробниче підприємництво - діяльність 
сімейного господарства, скерована на переробку сіль-
ськогосподарської продукції, проведення робіт та 
надання послуг. Перед сімейними господарствами 
першого виду найбільша проблема полягає у реа-
лізації продукції (через посередників чи власними 
силами). На відміну від виробничого, діяльність 
комерційного підприємництва пов’язана з перепрода-
жем продукції. Фінансове підприємництво представ-
ляє собою діяльність сімейних господарств з надання 
фінансових послуг, зокрема фінансування коштів на 
розвиток виробничої та комерційної діяльності [11].

У процесі реформування аграрного сектора еконо-
міки України виникають і розвиваються традиційні  
та нові типи сімейного господарства та бізнесу, зокрема 
особисті селянські (ОСГ) та фермерські господарства 
(ФГ). Праця в ОСГ є традиційною для селянського 
господарювання, головними перевагами якого є:  
особиста зацікавленість у трудовій активності, відсут-
ність проміжних соціально-економічних ланок між пра-
цівником, засобами виробництва та результатами праці. 
Специфіка сільського способу життя з його виробни-
чою, побутовою і культурною компонентами позитивно  
впливає на розвиток сімейних господарств [7].

Питома вага ОСГ у самозабезпеченні сільського насе-
лення окремими видами сільськогосподарської продук-
ції значна, що обумовлено, насамперед, реформуванням 

КСП та втратою значної частини селян робочих місць. 
Окрім того, з метою компенсації зменшення доходів  
від суспільного господарства селяни змушені збільшу-
вати товарність своїх підсобних господарств, розширю-
вати їх за рахунок земельних та майнових паїв, отрима-
них внаслідок реформування КСП (табл. 1).

Таким чином, сімейні господарства на селі доповню-
ють виробництво як продовольства, так і продуктів,  
які недоцільно або неможливо виробляти в умовах вели-
котоварного виробництва (предмети народного вжитку: 
вишиванки, вироби з лози, бондарні, ковальські,  
гончарні, столярні, збруйні вироби, квітникарство,  
екотуризм тощо). Сімейне господарство відкриває 
можливості для більш повного використання трудо-
вих ресурсів (зменшує втрати часу при переміщенні 
до місця роботи і назад, при зміні видів праці завдяки 
злиттю сфери праці і побуту тощо). У сільських сімей-
них господарствах виробництвом сільськогосподарської 
продукції, як правило, займаються всі члени сім’ї.

Головною причиною падіння життєвого рівня 
більшості сімей України в процесі ринкової транс-
формації є, на нашу думку, перехід до нової моделі 
формування доходів, яка базується на ринкових 
механізмах, що передбачають право вибору кожним 
суб’єктом як форми участі у суспільному виробни-
цтві, зайнятості, розподілу особистих доходів, так і 
форми особистої відповідальності за цей вибір.

Вважаємо, що одним із способів подолання без-
робіття в Україні є впровадження та підтримка 
«домашнього» (надомного) бізнесу, у межах якого 
можна займатися ремеслами, побутовими послугами, 
надавати ділові та освітні послуги (фінансові, бух-
галтерські, консультаційні, рекламні, комп’ютерні, 
управлінські), а також послуги будівництва, юри-
дичні та оздоровчі послуги тощо.

Таблиця 1
Характеристика господарств населення сільської місцевості України*

Рік

2010 2011 2012 2013 2016

Кількість домогосподарств, тис. 5 262,3 5 248,1 5 216,1 5 193,7 4 924,0

з них: 
– утримують худобу і птицю, % 77,1 77,9 76,3 75,6 76,9

– мають земельні ділянки, % 98,2 98,2 98,0 97,7 98,2

– тис. господарств 5 166,4 5 153,2 5 113,5 5 074,9 4 835,7

Всього земельних угідь, тис. га 14 806,9 14 130,1 14 905,8 13 646,4 14 374,7

те ж у середньому на домогосподарство, соток 286,6 274,2 291,5 268,9 297,2

Напрям використання земельних угідь одним домо-
господарством в середньому, %:

– для вирощування продукції лише для власних 
потреб; 13,9 13,9 13,2 14,6 14,8

– для власних потреб і на продаж; 13,3 13,8 15,2 12,9 14,3

– здається в оренду; 71,1 71,3 70,5 71,4 69,7

– лише почали освоювати 1,7 1,00 1,1 1,1 1,29

Частка сільських домогосподарств у виробництві**:

Продукція рослинництва 46,4 43,3 45,0 41,6 41,8

зерно 24,2 22,1 21,9 21,2 22,7

картопля 97,4 96,9 96,7 97,0 97,8

насіння соняшнику 17,5 15,9 15,0 14,5 14,6

овочі 88,1 84,3 85,7 88,3 86,1

плоди і ягоди 83,6 84,2 81,6 80,7 80,9

Продукція тваринництва 61,2 59,4 58,2 56,6 55,1

м’ясо всіх видів (забійна вага) 44,9 43,3 42,5 39,7 37,0

молоко 80,3 79,7 77,7 77,5 75,0

яйця 39,9 37,2 37,3 37,6 41,8
*Дані: Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України за відповідні роки.
**Дані Держстату України за 2015 р.
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перспективи, оскільки він дає можливість еконо-
мити час, щоб дістатися на роботу і з роботи, зумов-
лює відсутність транспортних проблем, сприяє змен-
шенню ризику простудних та інших захворювань, 
а також витрат на одяг, взуття, транспорт, сприяє 
покращенню догляду за дітьми тощо. Держава отри-
має певні вигоди від легального впровадження сімей-
ного бізнесу, а саме: поповнення бюджету за раху-
нок податків, вирішення транспортної проблеми 
(зменшення людей, які добираються на роботу гро-
мадським транспортом), зменшення витрат кому-
нального господарства (економія енергоносіїв), 
послаблення соціальної напруги тощо.

Особливості зарубіжного малого бізнесу у контек-
сті його використання для перспективного розвитку 
сімейних господарств в Україні переконують в тому, 
що лише організацією сімейного бізнесу всіх їх про-
блем вирішити неможливо. Проте комплексний і 
системний розвиток всіх форм бізнесу і зайнятості 
з метою відродження національної економіки може 
відіграти позитивну роль і вивести Україну на траєк-
торію сталого економічного зростання та процвітання.

Висновки. Оскільки сімейне господарство функці-
онує у різних економічних системах, можна зробити 
такі висновки:

1) зі зміною типу економічної системи зміню-
ється й головна функція сімейного господарства. 
Перехід від командної до ринкової економічної сис-
теми викликав низку проблем в економічному житті 
суспільства і тому для сімейного господарства пере-
хідного періоду головною функцією є вирішення 
проблеми виживання. І лише для сімейного госпо-
дарства, що функціонує в ринковій економіці, голов-
ною функцією стає максимізація корисності в умо-
вах обмеженості платоспроможного попиту;

2) у різних економічних систем джерела доходів, 
які є у розпорядженні сімейного господарства, різні. 
Найбільш стабільними в умовах ринкової економіки 
є джерела фінансування власне сімейного господар-
ства. Умови існування, задані командно-адміністра-
тивною системою, поставили сімейне господарство  
в жорсткі рамки планової економіки. Економіка 
перехідного періоду змушує сімейне господарство 
самостійно вишукувати джерела для власного функ-
ціонування. У результаті проведеного аналізу зро-
блено висновок, що саме в умовах командно-адміні-
стративної системи держава мала найбільший вплив 
на сімейне господарство;

3) в цілому якість життя населення, зайнятого в 
сімейних господарствах, за роки реформ знизилась, що 
проявилось, насамперед, у збільшенні частки витрат 
на продовольчі товари та зменшенні питомої ваги спо-
живчих витрат на предмети довготривалого корис-
тування. У сільських сімейних господарствах збіль-
шення сучасної побутової та господарської техніки є 
незначним. Ще досить рідко використовуються в них 
високопродуктивні вироби: мікрохвильові печі, посу-
домийні машини, міні-трактори тощо. Негативним 
моментом є те, що у сфері сімейного споживання є 
мала частка витрат на освіту, культуру, відпочинок. 
Загострення проблем здоров’я населення є очевидним, 
а загроза перетворення медико-демографічного чин-
ника на гальмо відтворення генофонду нації - реаль-
ною. Зростання рівня та якості споживання в Україні 
неможливе без проведення активної державної полі-
тики підвищення реальних доходів населення. Оптимі-
зація структури споживання населення в значній мірі 
залежатиме від співвідношення цін на продовольчі 
товари, товари широкого вжитку та інші види послуг;

4) у перехідний період сімейні господарства 
мають позитивне значення для розвитку економіки  
України, передусім - це відсутність необхідності 
надання робочого місця і забезпечення роботою насе-
лення, поглинання надлишку робочої сили на ринку 
праці, закріплення людей на селі, створення умов для 
прояву економічної активності та можливості самим 
заробляти на прожиття. Головними рисами сімейних 
господарств є їх висока економічна ефективність, гнуч-
кість, динамічність, малі капіталовкладення тощо. 
З огляду на фінансове забезпечення сімейних госпо-
дарств, прибутки, отримані за роботу у власному госпо-
дарстві в умовах перехідної економіки, є вищими, ніж 
запропонована платня на державних підприємствах, 
яка ще й вчасно не виплачується робітникам. В умовах 
перехідної економіки робота у сімейних господарствах, 
власному бізнесі частково компенсує вирішення таких 
проблем як: транспортна (зменшення кількості людей, 
які дістаються на роботу громадським транспортом); 
зменшення соціальної напруги, а також витрат кому-
нального господарства (економія енергоносіїв) тощо;

5) умовою успішного розвитку сімейного гос-
подарства є залучення інвестицій. У зв’язку з цим 
вибір найефективніших напрямків вкладення коштів 
у покращення зовнішніх і внутрішніх умов функці-
онування господарства стає метою його внутрішньої 
інвестиційної діяльності. Для розвитку сімейного 
господарства в Україні держава повинна налагодити 
ефективний механізм фінансово-кредитного та юри-
дичного забезпечення родинного бізнесу;

6) зменшення рівня оподаткування сімейних 
господарств сприятиме їх легалізації, а отже, і сво-
єчасній сплаті податків, що, в свою чергу, пози-
тивно впливатиме на економіку України загалом. 
Необхідно підтримувати розвиток сімейного біз-
несу в тих сферах, де не потрібні значні матеріальні 
ресурси (сфера ремонту, послуги на основі матеріалів 
замовника, надання консультаційних послуг тощо). 
Швидкий розвиток мережі таких послуг допоможе 
багатьом сім’ям у короткі строки покращити своє 
матеріальне становище;

7) дослідження зарубіжного досвіду показало, 
що жодна країна на певному етапі свого розвитку 
не змогла уникнути проблем, пов’язаних зі ста-
новленням сімейного господарювання та бізнесу.  
Сьогодні доцільно вивчати і використовувати будь-
який досвід, який стосується підтримки сімейної під-
приємницької ініціативи. Для багатьох господарств 
високорозвинутих країн сімейні фірми і ферми є не 
лише економічною, а й соціальною опорою суспіль-
ства і високопрестижною справою. У сімейних гос-
подарствах, в яких поєднується приватний власник 
і виробник певної продукції та послуг, є можливість 
вибору поведінки щодо використання доходів, вирі-
шення власних проблем тощо. В зарубіжному світі 
люди цінують можливість поєднувати вигоди місь-
кого життя з перевагами сільської місцевості, крім 
цього, сімейні господарства є носіями національних 
традицій, культури та родинного духу.

Таким чином, сімейне домогосподарство є органі-
заційно-правовою формою життєдіяльності громадян – 
членів однієї сім’ї, які мають взаємні права та обов’язки, 
що виявили бажання щодо виробництва продукції, її 
переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, виконання робіт та надання послуг з метою 
отримання доходу, створення додаткових робочих 
місць за власною ініціативою та за підтримки держави 
і органів місцевого самоврядування, реалізації права 
на підприємницьку діяльність, можливості заробляти  
на життя працею, яку вони вільно обирають.
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Оскільки сімейні господарства виступають основою 
малих форм господарювання на селі (особистих селян-
ських, фермерських господарств та інших господарств 
сільського населення), то назріла нагальна потреба 
у прийнятті Закону України «Про сімейне господар-
ство». Даний закон передбачить створення на селі єди-
ної організаційно-правової форми ведення малого сіль-
ського товаровиробництва. Така форма має базуватися 
на принципах добровільної участі, можливості отри-
мати соціальні гарантії при сплаті відповідних внесків 
та мати спрощену систему оподаткування [13].
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formations were considered. Special attention was given to the classification of agro-industrial formations by type and depth of integration 
processes.
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industrial units.

Постановка проблеми. Як засвідчує практика 
економічної діяльності агропромислового сектору у 
нашій та інших країнах світу, суб’єктам агропромис-
лового комплексу (далі – АПК) властива багатова-
ріантність організаційно-правових форм. Устрій зем-
легосподарства визначається рівнем економічного 
розвитку країни та агросектору зокрема. Відповідно 
до змін у економічних відносинах повинні відбува-
тись й зміни в організаційно-правових формах госпо-
дарювання в агропромисловому секторі. Такий розви-

ток форм агропромислових підприємств називається 
історизмом, а непослідовність, невідповідність змін 
організаційних форм до реалій економічних відносин 
вважає причиною зниження ефективності їх діяль-
ності. Це і є причиною більш уважного розгляду кла-
сифікації агропромислових формувань (далі – АПФ) 
за різними класифікаційними ознаками та аналізу 
позитивних й негативних сторін окремих їх видів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Первин-
ною організаційною формою господарювання на селі 
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є індивідуальна сільськогосподарська діяльність, або 
фермерство, яке становить економічну базу як для 
розвитку інших форм організації діяльності, так і  
є основою формування середнього класу в сільській 
місцевості, забезпечення працевлаштування мешкан-
ців. Наступним етапом розвитку економічних відно-
син в сільському господарстві була необхідність укруп-
нення виробництва з метою впровадження результатів 
науково-технічного прогресу. В СРСР таке об’єднання 
було здійснено штучно у вигляді колгоспів та коопе-
ративів. Штучність об’єднання полягала у невідповід-
ності цих форм існуючому на селі характеру взаємо-
відносин. У 70–80-ті рр. минулого сторіччя почали 
розвиватись таки форми вже агропромислової інтегра-
ції, як міжгосподарське підприємство, районні агро-
промислові об’єднання, агрокомбінати, в межах яких 
об’єднувались сільськогосподарські, обслуговуючі та 
переробні підприємства. Штучність і невідповідність 
реаліям розвитку виробничих сил цих агропромисло-
вих об’єднань підтвердилась майже повним їх зник-
ненням після розпаду СРСР.

У процесі приватизації в Україні сільськогосподар-
ським виробникам (колективним сільськогосподар-
ським підприємствам (далі – КСП) та фермерським 
господарствам) давалась змога прийняти участь у піль-
говому роздержавлені переробних та харчових під-
приємств. Вони отримували безкоштовно 51% акцій  
цих підприємств пропорційно тому, яку частку сиро-
вини вони поставляли на це підприємство протягом 
останніх п’яти років. Однак і цей шлях примусової 
інтеграції не був вдалим. Академік В.Г. Андрійчук 
вважає, що процес розвитку АПФ в Україні можна 
розділити на три етапи. На першому відбулось пере-
творення колгоспів у КСП, на другому відбулась деін-
теграція КСП у приватні, фермерські господарства,  
а на третьому відбувається укрупнення та капіталіза-
ція цих АПФ [1, с. 31–32]. О.О. Єранкін доповнює ці 
етапи за рахунок розділу процесу капіталізації на під-
етапи. На першому підетапі на початку тисячоліття 
в агробізнес почали поступати надходження вели-
кого капіталу – дуже часто випадково. На другому 
етапі – 2001–2003 рр. – велика частка «випадкових» 
агропідприємців були змушені завершити свою діяль-
ність через її непрофільність і збитковість. І лише на 
третьому підетапі відбулось осмислене надходження 
капіталу в АПК [2, с. 176].

Мета статті. В законодавстві України виділя-
ються такі організаційно-правові форми об’єднань 
підприємств, як асоціація, консорціум, концерн, 
корпорація. Однак це суто формально-правовий під-
хід до виокремлення АПФ за видами. Серед науков-
ців точиться дискусія щодо встановлення переліку 
класифікаційних ознак та конкретних видів АПФ, 
що і є предметом даного наукового дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В результаті розгляду підходів сучасних науков-
ців було здійснено узагальнення класифікації АПФ  
за видами. Загальною для всіх науковців є класифі-
кація АПФ за ознакою форми власності, згідно якої 
підприємства діляться на: приватні (одноосібні та 
сімейні), колективні (кооператив, акціонерне това-
риство, товариство з обмеженою відповідальністю 
та інші), державні (комунальне, муніципальне, дер-
жавне). Іноді виділяються сумісні за формою влас-
ності підприємства.

За територіальним охопленням АПФ можна 
розділити на ті, які ведуть основну діяльність на 
рівні: району, регіону, держави та на міждержав-
ному рівні. При цьому діяльність на міждержавному 
рівні може полягати як у формуванні спільних під-

приємств, так і у здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності вітчизняними підприємствами. Під спіль-
ним АПФ прийнято розуміти таку організаційну 
структуру міжнародного співробітництва, яка поля-
гає в об’єднанні капіталу національних та іноземних 
підприємців з метою здійснення спільної діяльності 
в агропромисловому секторі в довготривалій перспек-
тиві. Іноді АПФ міждержавного рівня територіаль-
ного охоплення ще називають транснаціональними.

За галузевою приналежністю виділяють: вироб-
ництво і продаж сільськогосподарської продукції; 
виробництво, переробка й продаж агропромислової 
продукції; виробництво та продаж засобів сільськогос-
подарського виробництва та агропромислової продук-
ції та інші. За цією ознакою можна виокремити АПФ, 
які здійснюють свою діяльність у всіх галузях, які 
входять до АПК, тому і варіантів класифікації може 
бути безліч. Ми пропонуємо виокремлювати АПФ 
за галузевою приналежністю на підставі визначення 
галузевої приналежності провідного суб’єкта АПФ. Те 
підприємство, яке має найбільший розмір капіталу, 
має найбільші обсяги виробництва або доходів.

За видом інтеграційних процесів, які спостеріга-
ються в АПФ, пропонується виділяти: неінтегровані; 
горизонтально інтегровані; вертикально інтегровані; 
диверсифіковано інтегровані. Виділення підприємств 
за цією ознакою відповідає класифікації інтеграції  
в АПК за видами, яка була розглянута в попере-
дньому пункті нашого дослідження. Горизонтально 
інтегрованими АПФ є об’єднання підприємств,  
що розміщені на одному рівні виробничого циклу, 
які могли б бути підприємствами-конкурентами 
оскільки випускають схожу або однакову продукцію. 

Вертикально інтегрованим АПФ є об’єднання під-
приємств, які беруть участь у забезпеченні всіма 
видами ресурсів (від матеріальних до фінансових) та 
виробництві сільськогосподарської продукції, її логіс-
тикою, переробкою, виробництвом з неї кінцевих 
видів продукції та їх збутом. Окремої уваги потребує 
забезпечення АПФ фінансовими та нематеріальними 
ресурсами. У зв’язку із сезонністю виробництва сіль-
ськогосподарські підприємства не можуть існувати без 
кредитів [3, с. 108]. Що стосується нематеріальних 
ресурсів, то без їх активного використання неможливі 
як відповідність умов виробництва сучасним досягнен-
ням НТП, так і підвищення рівня конкурентоспромож-
ності АПФ за рахунок його гудвілу [4, с. 298].

Вертикально інтегровані підприємства теж можна 
класифікувати за глибиною інтеграції в залежності 
від того, скільки рівнів ланцюгів взаємодій в процесі 
виробництва, переробки та продажу сільгосппродукції 
були задіяні в процесі інтеграції. Можна виокремити 
такі рівні взаємодії в процесі вертикальної інтеграції 
АПФ: забезпечення ресурсами (паливно-мастильними, 
матеріально-сировинними, матеріально-технічними, 
фінансовими, іншими ресурсами); виробництво сіль-
ськогосподарської продукції (рослинництво, тварин-
ництво, інші види сільськогосподарської діяльності); 
переробка сільськогосподарської продукції; виробни-
цтво агропромислової продукції; транспортування сіль-
ськогосподарської та агропромислової продукції (авто-
мобільний транспорт, річковий транспорт, морський 
транспорт, залізничний транспорт); зберігання сіль-
ськогосподарської та агропромислової продукції (еле-
ватори, склади, рефрижератори, інші об’єкти); вузли 
перевалки сільськогосподарської та агропромислової 
продукції (з сухопутного на річковий/морський, з річ-
кового на морський, з автомобільного на залізничний, 
інші варіанти перевалки); маркетинг та збут сільсько-
господарської та агропромислової продукції.
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Таким чином, вертикально інтегроване АПФ 
може об’єднувати 8 стадій ланцюга взаємодії в про-
цесі створення та реалізації споживчої вартості агро-
промислової продукції. Тобто саму інтеграцію можна 
класифікувати на 7 рівнів залежно від того, скільки 
стадій об’єднані із провідною, ключовою стадією 
АПФ. Ті АПФ, де об’єднані всі 8 стадій ланцюга 
створення і реалізації вартості, відносяться до вер-
тикально інтегрованих підприємств 7 рівня. Ті ж, 
на яких вертикальна інтеграція лише на початковій 
стадії, які об’єднують лише 2 стадії, відносяться до 
вертикально інтегрованих АПФ 1 рівня.

Чим вищий рівень вертикальної інтеграції, тим 
більше переваг від неї отримує АПФ. Автори вио-
кремлюють багато організаційно-економічних пере-
ваг, які можуть отримувати вертикально інтегровані 
АПФ. Основними з них можемо виділити наступні: 
стабілізація, впорядкованість організаційно-еконо-
мічних відносин між суб’єктами АПФ, що призво-
дить до зменшення ризиковості діяльності та гармоні-
зації розподілу доданої вартості; відсутність «вузьких 
місць» в ланцюгу створення та реалізації споживчої 
вартості агропромислової продукції, що є особливо 
важливим в умовах монополізації на деяких стадіях 
ланцюга; економія на трансакційних та логістичних 
витратах; ефект синергії при вертикальній інтеграції.

Останній вид АПФ відповідно до виду інтегра-
ції – диверсифіковано інтегровані АПФ, які характе-
ризуються об’єднанням підприємств АПК із підпри-
ємствами, які не приймають участь у забезпеченні 
будь-якими видами ресурсів та виробництві сільсько-
господарської продукції, у її логістиці, переробці, 
виробництві з неї кінцевих видів продукції та їх збуту.

Перейдемо до наступної класифікаційної ознаки 
АПФ. За розміром виділяють малі, середні та великі 
АПФ. Великі АПФ мають значні переваги у вироб-
ничо-господарській діяльності у порівнянні із іншими. 
Великі АПФ мають у своєму розпорядженні більші 
можливості для впровадження досягнень НТП, що 
призводить до використання більш сучасних засобів 
та предметів праці. Великі АПФ за законом еконо-
міки мають менший рівень витрат в розрахунку на 
одиницю продукції. Крім того, в умовах кризи судо-
вої системи та антимонопольного регулювання великі 
АПФ можуть використовувати обсяги своєї діяльності 
для отримання монопольних привілеїв на ринку.

За способом здійснення управління виділяють АПФ, 
на яких управління здійснюється на базі організацій-
ного апарату провідного суб’єкта або зі створенням 
окремого організаційного апарату. У АПФ, які відно-
сяться до другого типу, функції власності й управління, 
таким чином, розділені між окремими суб’єктами.

Ще однією класифікаційною ознакою є ступінь 
юридичної самостійності суб’єктів АПФ. За даною 
ознакою можна виокремити АПФ, в яких учасники: 
зберегли юридичну самостійність і є юридично різ-
ними суб’єктами; втратили юридичну самостійність 
і є частиною головного підприємства. Втрачання 
юридичної самостійності може бути повним або част-
ковим, коли на базі інтегрованого суб’єкта створю-
ється філія головного підприємства.

Юридична самостійність може мати різний прояв 
з точки зору економічної та управлінської само-
стійності. За рівнем економічної самостійності АПФ 
можуть розподілятись на ті, в яких суб’єкти: майже 
самостійні; частково самостійні та економічно несамо-
стійні. До майже незалежних відносять підприємства, 
які входять у асоціації, спілки та інші організації, 
які об’єднують суб’єктів підприємницької діяльності. 
Частково самостійними є суб’єкти АПФ, які були 

сформовані на основі взаємної участі в капіталі інших 
суб’єктів АПФ. Економічно несамостійними можна 
вважати суб’єктів АПФ, які відносяться до так званих 
холдингів, корпорацій, фінансово-промислових груп.

Розглянемо більш докладно сутність і особли-
вості холдингів в АПК. Згідно із Законом України 
«Про холдингові компанії в Україні», холдинг – це 
акціонерне товариство, яке користується, розпо-
ряджається та володіє корпоративними пакетами 
акцій (часток, паїв) двох або більше підприємств [5].  
Однак у Законі акцентується увага на акціонерному 
характері зв’язків між власниками холдингу, тоді 
як на практиці існують й інші. Деякі автори відно-
сять до видів корпоративних об’єднань ті АПФ, які 
ґрунтуються на об’єднанні власності, а саме: кар-
телі, корнери, синдикати, трести, концерни, консор-
ціуми, фінансово-промислові групи, конгломерати, 
холдинги, союзи, асоціації, франчайзи. Не можемо 
погодитись із віднесенням до об’єднань, створених на 
відносинах власності, асоціацій, картелів, консорціу-
мів, оскільки вважаємо що ці АПФ не передбачають 
об’єднання власності суб’єктів, які до них входять.

С.І. Дем’яненко під агрохолдингом розуміє спе-
цифічну форму володіння акціонерним капіталом, 
яка характеризується володінням акціями та управ-
лінням дочірніми підприємствами з боку материн-
ського, що призводить до об’єднання всіх підприємств  
в єдину організаційну структуру зі збереженням госпо-
дарської та юридичної самостійності [6, с. 51]. Автор 
теж акцентує увагу лише на акціонерних товариствах, 
обмежуючи можливість розгляду в якості холдингів 
АПФ, які створені на базі інших організаційно-право-
вих форм, наприклад, товариств. Т.Г. Дудар виділяє 
серед агрохолдингів види в залежності від напрямів 
основної діяльності: агропродхолдинг, продагрохол-
динг, промагропродхолдинг, торгагрохолдинг, фінагро-
продхоодинг [7, с. 132]. На нашу думку автор намагався 
об’єднати кілька класифікаційних ознак в одній класи-
фікації, що тільки заплутує цей процес. До того ж, тео-
ретично можливо виділити безліч варіантів об’єднань 
підприємств різних галузей економіки, що робить 
запропоновану автором класифікацію неповною.

Ще одним важливим питанням є виділення АПФ 
за юридичними формами. За організаційно-право-
вими формами прийнято виділяти такі види АПФ, як:  
товариства з обмеженою відповідальністю, акціо-
нерні товариства (приватні, публічні), кооперативи 
та ті, що діють на підставі договорів і не мають юри-
дичного організаційно-правового оформлення.

Ще одним дискусійним теоретичним і практич-
ним питанням є вибір організаційно правової форми 
для АПФ. На думку Н.Й. Басюркіної такий вибір 
залежить від економічної доцільності й економічних 
інтересів конкретних інвесторів-інтеграторів. Най-
більш поширеними організаційними формами є това-
риства, оскільки кооперативи мають малий пайовий 
фонд, не можуть приймати до свого складу суб’єктів 
підприємницької діяльності, які є юридичними осо-
бами. У кооперативах відсутня можливість отриму-
вати великі кредити через відсутність заставної бази, 
що майже унеможливлює великотоварне виробництво 
[8, с. 6, 33]. Саме тому найбільшого поширення набули 
інтегровані АПФ із організаційно-правовою формою 
товариства, а саме публічні та приватні акціонерні 
товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.

Крім вищезазначених, науковці виділяють й інші 
класифікаційні ознаки видів АПФ. Але в результаті 
розгляду було зроблено висновок, що інші класифі-
каційні ознаки або є несуттєвими, або можуть бути 
включені як частина вищеназваних.
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Таким чином, розглянувши основні теоретичні 

підходи до класифікації АПФ, було зроблено висно-
вок, що їх можна розділити за 9 основними класифі-
каційними ознаками. А саме за: формою власності; 
територіальним охопленням; галузевою приналеж-
ністю; видом інтеграційних процесів; розміром; спо-
собом здійснення управління; ступенем юридичної 
самостійності суб’єктів; рівнем економічної само-
стійності; організаційно-правовими формами.

Висновки. В результаті критичного розгляду під-
ходів провідних вітчизняних та закордонних авторів 
до визначення переліку класифікаційних ознак роз-
поділу АПФ за видами було сформовано та обґрун-
товано авторське бачення, згідно з яким було виді-
лено дев’ять основних класифікаційних ознак із 
виділенням від двох до чотирьох видів АПФ за кож-
ною з них. Також було розглянуто організаційно-
економічні переваги в діяльності деяких з видів 
АПФ, що дозволило дійти висновків про економічну 
доцільність їх застосування в практичній діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Стаття аналізує підходи до соціальних мереж з точки зору підприємництва та виокремлює категорію альтернативних соціаль-
них мереж. Були окреслені основні перешкоди та інструменти розвитку представників даного сегменту. Авторами було визначено 
та описано підхід до побудови бізнес-моделей альтернативних соціальних мереж, який відрізняється особливою складовою – 
можливістю отримувати фінансову вигоду користувачами.
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Корнецкий А.О., Исхаков Е.Ш. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Статья анализирует подходы к деятельности социальных сетей с точки зрения предпринимательства и выделяет категорию 

альтернативных социальных сетей. Были очерчены основные препятствия и инструменты развития представителей данного 
сегмента. Авторами был определен и описан подход к построению бизнес-моделей альтернативных социальных сетей, который 
отличается особой составляющей – возможностью получать финансовую выгоду пользователями.
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The article analyzes the activity of social networks in terms of business and distinguishes the category of alternative social networks. 

The major obstacles and tools of the representatives in this segment were identified. The authors discovered and described an approach to 
building business models of alternative social networks, which has a special component – the ability to obtain a financial benefit by users.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах, 
коли кожна особистість формує глобальне суспіль-
ство, коли ритм життя стає все більш напруженим, 
а робота займає майже весь вільний від сну час – 
постає питання про співіснування окремих індивіду-
умів в межах суспільства. Безперечно, існує інститут 

родини, є певні соціальні групи в місцях роботи або 
навчання, але людина переважно прагне більшого. 
У сучасних Homo roboticus часу на пошук та вза-
ємодію з традиційними соціальними групами майже 
не лишається. Навіть школярі вже мають проблеми 
зі взаємодією із суспільством, бо школа не вирішує 
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проблеми у спілкуванні та соціалізації, а навчання, 
враховуючи виконання домашніх завдань, та додат-
кові заняття (танці, музика, силові тренування 
тощо), залишає час тільки на сон.

Тому соціальні мережі, які тільки відповіли на 
існуючі потреби, виявились настільки популярними. 
З 1995 р., коли з’явилася перша соціальна мережа 
«Classmates.com» (прародич всім відомої мережі 
«Однокласники»), кількість активних користува-
чів соціальних мереж, за статистикою сінгапурської 
агенції «We are social», сягнула 2,31 млрд., що дорів-
нює 31% всього наявного населення планети [1].  
31% населення має від одного аккаунту в тій чи іншій 
соціальній мережі. Це величезне поле користувачів, 
потенційних покупців та груп впливу. Саме тому 
зростає капіталізація компаній, яким належать соці-
альні мережі. А розвиток телекомунікаційних техно-
логій, зокрема GSM, CDMA, UMTS, HSPA, LTE, спро-
щує доступ до соціальних мереж з будь-якого місця. 
Свій вплив оказує і урбанізація. Межі міст стають все 
більш широкими, а час на шлях «дім–робота» – все 
довшим. Причому чистий середній час цього шляху 
в мегаполісах вже наближається до двох годин.  
Дві години людина проводить в транспорті і скрасити 
цей час теж беруться соціальні мережі.

Нині ми маємо велику кількість окремих особис-
тостей, які об’єднуються, створюючи соціальні мережі, 
що відповідають їх вподобанням, цілям та покладеним 
на них функціям. На знаходження в соціальних мере-
жах у користувачів є вільний час, як мінімум час у 
транспорті, але показник користування соціальними 
мережами в деяких країнах перевищує його вдвічі.  
І до цього слід додати, що соціальні мережі – це вели-
кий сегмент Інтернет-бізнесу зі своїми моделями розви-
тку та існування. Тому тема дослідження є актуальною 
та потребує детального опрацювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціаль- 
ні мережі як суспільне та економічне явище роз-
глядаються дослідниками різних наукових напря-
мів. Базою для таких досліджень в сучасних робо-
тах виступає сектор інформаційних технологій як 
платформи для функціонування соціальних мереж. 
Велика кількість робіт знаходиться в полі психоло-
гічних наук, які займаються проблемами міжосо-
бистісних взаємовідносин. Своє місце у структурі 
наукових напрямів, що займаються соціальними 
мережами, посідають і економічні дисципліни. Так, 
маркетинг і менеджмент, управління персоналом та 
підприємництво відображають сучасні економічні 
тренди, пов’язані з даною проблематикою.

Більшість досліджень соціальних мереж прово-
диться закордонними вченими. Вони створили та 
обґрунтували наукову базу, але дослідження продо-
вжуються і нині мають більш практичний характер. 
Досить відомими є роботи таких закордонних вчених, 
як: Н. Елісон [2], Ч. Юнг [3], А. Ріхтер, М. Кох [4],  
К. Хемптон [5], Ф. Статсман [6], П. Ландж [7] та ін.  
Серед них особливий інтерес викликає робота  
Ч. Юнга, який досліджував соціальні мережі з точки 
зору децентралізації. Головним висновком його дослі-
джень стала теза про те, що в майбутньому основного 
розвитку зазнають спеціалізовані соціальні мережі для 
конкретної аудиторії [3, с. 5]. А. Рахтер та М. Кох зро-
били дослідження щодо функцій соціальних мереж. 
Вони пропонують шість базових функцій, серед яких: 
самоменеджмент ідентифікації, пошук експертів, 
огляд подій, менеджмент контактів, огляд оточення 
та взаємообмін [3, с. 3]. Іншим цікавим досліджен-
ням є робота Ф. Статсмана щодо оцінки поведінкових 
зв’язків при передачі даних в соціальних мережах.  

За допомогою емпіричних даних, він показав, що 
користувачі активно передають власну ідентифіку-
ючу інформацію в соціальних мережах, проте вона 
являє собою конструктор довільних фактів, що не 
дає змогу оцінити комплексно соціальні та поведін-
кові фактори [6, с. 7].

В українському науковому полі, на жаль, публі-
кації щодо соціальних мереж поки не мають від-
повідної популярності. Серед науковців, що дослі-
джують дану проблематику: С.В. Івашньова [8],  
С.М. Ілляшенко [9], А.М. Пелещипин, Р.Б. Кравець, 
О.Ю. Сєров [10], І.О. Башинська [11], Т.В. Фісенко [12],  
І.А. Ушакова [13] та ін. Більшість з цих публіка-
цій носять інформаційний характер та являють 
собою огляд закордонної літератури чи кейсів. Іноді 
вітчизняні роботи розглядають соціальні мережі як 
предмет маркетингу [9; 11; 13] або як засіб задо-
волення інформаційних потреб [12]. В українській 
науковій літературі бракує досліджень, які б розгля-
дали соціальні мережі з точки зору підприємництва, 
описували бізнес-моделі та розповсюджували часто 
нестандартні бізнес-підходи для популяризації цього 
інноваційного підприємництва. Ця задача отримує 
ще більший резонанс у сучасних умовах, тому що 
компанії-власники соціальних мереж дають змогу 
користувачам ставати своїми бізнес-партнерами, 
створюючи цим абсолютно нові економічні ефекти.

Мета статті. Основними завданнями дослідження 
є: визначення впливу соціальних мереж на бізнес, 
визначення підходів і функцій створення, засобів 
існування альтернативних соціальних мереж, окрес-
лення бізнес-моделей альтернативних соціальних 
мереж в розрізі компаній та окремих користувачів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-
яка соціальна мережа являє собою, по-перше, інтер-
нет-майданчик, по-друге, – окрему бізнес-модель, 
яка за рахунок певних підходів до її монетизації є 
самоокупною та вигідною для власника. Відзначимо, 
що навіть «безкоштовні» соціальні мережі (реєстра-
ція та спілкування користувачів є безкоштовними) 
мають свої моделі монетизації за рахунок додатко-
вих опцій, продажу даних користувачів тощо. Інколи 
процедура монетизації незрозуміла користувачам, 
але це не значить, що її немає, вона просто є прихо-
ваною. Монетизація інколи є відтермінованою, тобто, 
компанія створює соціальну мережу (площадку), 
вкладаючи грошові кошти в її просування та розви-
ток і, при досягненні певної кількості користувачів, 
або інших поведінкових показників, починає запуск 
програми монетизації. І, якщо формат монетизації є 
«м’яким», то користувач, наприклад, «Youtube» не 
відмовиться від улюбленої мережі через необхідність 
перегляду короткотермінової реклами між блоками 
відео. Наголосимо, що саме м’яка монетизація дозво-
ляє компаніям зберігати користувачів, бо викорис-
тання нав’язливих та жорстких моделей ставало нео-
дноразовою причиною краху соціальних мереж.

Соціальні мережі як засіб спілкування та соціалі-
зації виконують наступні функції:

– можливість самоідентифікації через створення 
індивідуального профілю, в якому буде міститися певна 
інформація про користувача, його смаки та вподобання;

– просування власних думок або створення пози-
тивного бекграунду власної особистості. В мережі 
ніхто не вимагає у вас підтвердження власних нави-
чок, знань або статків. Ви такий, який ви є, навіть 
якщо це зовсім не ви;

– пошук контактів та взаємодія користувачів, 
тобто спілкування. Це здійснюється, по-перше, за 
допомогою функцій пошуку користувачів мережі за 
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певним критерієм (місце навчання або роботи, інтер-
еси, місце проживання та ін.). По-друге, можливості 
обміну повідомленнями між користувачами за допо-
могою ресурсів мережі (без прив’язки до власного 
поштового аканту). По-третє, співучасть, яка форму-
ється за допомогою коментарів контенту користува-
чами, лайків, розповсюдження (розшарювання) кон-
тенту серед друзів;

– можливість досягнення особистої або спільної 
мети шляхом кооперації. Наприклад, метою соціаль-
ної мережі може бути пошук нових друзів, пошук 
клієнтів, просування бренду, ведення групового 
блогу, пошук додаткових ресурсів тощо;

– можливість обміну. Обмінюватися можна кон-
тентом, ресурсними посиланнями, віртуальними гро-
шима, ресурсами, персонажами тощо;

– можливість задоволення додаткових потреб 
за рахунок накопичення ресурсів. Наприклад, роз-
кручена група з кількістю користувачів понад  
100 тис. осіб є прекрасним рекламним майданчиком 
для її власника. Це і є ресурсами соціальної мережі – 
користувачі, друзі, кількість репостів тощо [агрего-
ване і доповнене за 14].

Але класичні соціальні мережі мають певні обме-
ження, які стають перепоною для певного ряду корис-
тувачів та не задовольняють особисті потреби, які взяли 
за основу власники альтернативних соціальних мереж.

Наприклад, витяг з розділу 3 Безпека «Положення 
про права та обов’язки» соціальної мережі «Facebook»: 
«Ви не будете розміщувати матеріали, які містять 
ворожі висловлювання, погрози, порнографію, зобра-
ження оголеного тіла або сцени насилля, або ті, які 
мають дуже неприємний для сприйняття характер» [15].  
Соціальна мережа «Одноклассники» витяг з розділу 7  
«Права та обов’язки ліцензіата»: «Заборонено роз-
міщувати в соціальній мережі матеріали еротичного 
і порнографічного характеру або гіперпосилання на 
Інтеренет-сайти, які містять такі матеріали» [16].

А якщо метою соціальної мережі є не тільки зна-
йомства, але і секс, або знайомства тільки заради 
сексу? Виявляється, ви в своєму профілі цього вказати 
не можете і відповідних «гарячих» фото розміщувати 
не маєте прав. І навіть, якщо ви, дотримуючись всіх 
правил, всюди, де необхідно, понамальовуєте зірки,  
а саму пропозицію завуалюєте – будь-який користувач 
може звинуватити вас в порушенні саме його мораль-
них принципів і ваш аккаунт заблокують. Також 
будь-якого користувача може образити нетрадиційна 
сексуальна орієнтація користувача, наприклад тран-
сгендер, і знов той самий результат – скарга і бан.

Виявляється, найбільші соціальні мережі з кіль-
кістю користувачів більше 100 млн. – «Facebook» 
(1550 млн.), «Qzone» (653 млн.), 
«Tumblr» (555 млн.), «Instagram» 
(400 млн.), «Twitter» (320 млн.), 
«Baidu Tieba» (300 млн.), «Sina 
Weibo» (222 млн.), «YY» (122 млн.), 
«ВКонтакте», «Pinterest», «Linkedin» 
(100 млн.) [1] – вирішили, що сексу-
альний контент та користувачі, які 
прагнуть сексу не в їхніх правилах. 
Але секс є однією з базових потреб, 
визначених ще А. Маслоу, а якщо є 
потреба, то є і компанії, які її здатні 
задовольнити. Отже на тлі наявної 
потреби та існуючих обмежень кла-
сичних соціальних мереж і вини-
кли альтернативні соціальні мережі, 
головною задачею яких є вирішення 
проблем у спілкуванні з сексуальним 

підтекстом. Далі визначимо, яка бізнес-індустрія 
ховається за так званими альтернативними соціаль-
ними мережами.

Якщо аналізувати статистику за 2015 р., надану 
одним з лідерів індустрії – компанією «Pornhub», то 
на кожного жителя Землі на рік припадає по 12 пере-
глядів відео-контенту з «дорослим» змістом, а трива-
лість переглянутого на цьому ресурсі відео сягнула 
часу в 2,5 рази більшого, ніж тривалість існування 
людини. І хоча останнім часом статистика запитів 
в пошукових системах змішується в бік соціальних 
мереж та головних подій в світі, пошукові запити 
«sex» та «porno» ніколи не випадають з топів.

Відповідно приведеним вище функціям соціаль-
них мереж, альтернативні теж виконують анало-
гічні, але з приміткою «для дорослих». Так само 
можна створювати власний профіль, розмішуючи 
в ньому фото і відео матеріали категорії 18+, вка-
зувати інтереси, причому тут коло значно ширше і 
не обмежується тільки сексуальними вподобаннями 
користувача. Просування власних думок та ство-
рення певного бекграунду – теж доступні. Користу-
вачі даних мереж переважно мають систему рейтин-
гування та статусів, на кшталт експерт, новачок та 
інших. Інші функції теж доступні в альтернативних 
соціальних мережах, але без обмежень – ваші сто-
рінки не будуть заблоковані з питань чиєїсь моралі, 
якщо ви виконуєте вимоги правил мережі.

Альтернативні соціальні мережі можна умовно поді-
лити на дві групи: професійні та аматорські. Критерій 
виділення стосується переважної більшості контенту та 
способів його генерації. Професійні мережі («Pornhub», 
«XHamster», «Xvideos» та інші) співпрацюють пере-
важно з професійними студіями, інколи виступають як 
агрегатори контенту, можуть мати власні продакшн-
студії, але містять і елементи соціальної мережі для 
користувачів. Вони дозволяють створювати профілі, 
завантажувати власне фото, відео, історії, створювати 
плейлисти та групи за інтересами, спільноти друзів, 
обмінюватися повідомленнями та коментувати контент 
інших учасників мережі. Але їх основна функція – не 
створення соціальної мережі, а забезпечення доступу 
користувачів до контенту. Деякі великі гравці ринку, 
які не роблять ставку на соціалізацію, мають відокрем-
лені проекти, які задовольнять потреби користувачів у 
спілкуванні заради сексу. Наприклад, «Porn.com» воло-
діє альтернативною соціальною мережею «Meet&fuck», 
яка в Україні представлена сервісом «Fuckbookukraine». 
Аматорські соціальні мережі («Pornfun», «Yuvutu», 
«Fantasti») переважно спеціалізуються на контенті, 
який завантажує та створює користувач. Аматорські 
альтернативні соціальні мережі існують завдяки зареє-

Платформа компанії-власника альтернативних соціальних мереж

Аутсорс-студіїВласні студії Інші компаніїКористувачі

Медіа матеріали (відео, фото, текст)

Рис. 1. Контрагенти компаній-власників  
альтернативних соціальних мереж
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строваним користувачам, які і наповнюють мережу кон-
тентом. Інші користувачі тільки переглядають контент 
і в цьому аматорські соцмережі схожі з професійними, 
сайтами-агрегаторами і секс-пошукачами (пошукові 
системи, які орієнтовані на пошук «дорослого відео»).

Альтернативні соціальні мережі, безперечно, 
існують не задля того, щоб зробити світ краще.  
В основу їх існування покладено отримання прибутку. 
Про це говорить і наступна статистика. «Pornhub», яка 
належить міжнародній IT-групі «MindGeek», за різ-
ними оцінками, коштує близько $2,5 млрд. та генерує 
щорічний дохід більше $600 млн. «XHamster», влас-
ником якої є кіпрська «Hammy Media Ltd», коштує 
близько $1,75 млрд. та генерує щорічний дохід біля 
$200 млн. Показники аматорських соціальних мереж 
скромніші, але все ж таки досить значущі. Наприклад, 
«Fantasti.cc», яка належить «Okeanus Finance Limited» 
з Британських Віргінських островів, коштує близька 
$63 млн. та генерує біля $3,5 млн. річного доходу. 
Дані є оціночними, оскільки компанії, що володіють 
даними мережами, зареєстровані переважно в офшо-
рах та не розголошують своєї фінансової звітності.

Для досягнення ключових фінансових показни-
ків альтернативні соціальні мережі використовують 
певні моделі монетизації. Дослідження їх бізнес-
кейсів дозволяють говорити про певні специфічні 
моделі взаємодії з контрагенатми та генерації дохо-
дів. Ефективна взаємодія з контрагентами для даних 
компаній являє собою життєво необхідний процес, 
тому що в сучасних умовах більшість контенту ство-
рюється поза межами власних активів. Крім власних 
студій, медіа матеріали для компаній створюють аут-
сорс-студії, користувачі та компанії-партнери. Схема 
взаємодії з контрагентами представлена на рисунку 1.

Найцікавішою складовою бізнес-моделей сучас-
них компаній-власників альтернативних соціальних 
мереж є вбудована в них додаткова бізнес-модель, яка 
спрямована на користувачів. Такий підхід до ведення 
бізнесу є справжнім прикладом стратегії «Win-Win», 
коли фінансові можливості працюють для як для 
власне компанії, так і, в нашому випадку, для корис-
тувачів. Схема генерації доходів в альтернативних 
соціальних мережах представлена на рисунку 2.

 Альтернативні соціальні мережі, як і найбільш 
популярні соціальні мережі, отримують основні доходи 
через рекламу. Інтернет-майданчики є платформою 
для реклами всіх видів, що, за певної популярності 
веб-сайту, створює великі можливості для рекламодав-
ців. Іншими джерелами доходів є просування власного 
контенту та, так званого, «Я»-бренду, тобто саморе-

клама користувачів. Крім того, час-
тина доходів перераховується корис-
тувачами у вигляді абонентної плати 
та компаніями-партнерами у вигляді 
взаєморозрахунків. Як і весь вели-
кий бізнес, альтернативні соціальні 
мережі є також цікавими об’єктами 
вкладень для інвесторів, а деякі 
виробники контенту навіть проводять 
первинне розміщення акцій на фондо-
вих біржах (наприклад, «New Frontier 
Media» та «Private Media Group»).

Інноваційним підходом до ведення 
бізнесу альтернативних соціальних 
мереж є створення додаткової біз-
нес-моделі для користувачів. Вони 
можуть власними силами заван-
тажувати контент та отримувати 
фінансову вигоду у вигляді відсо-
тків з продажу цього контенту чи 

контекстної реклами. Компанії також заохочують 
користувачів за допомогою додаткових призів, але 
головним принципом цієї інновації виступає саме 
бажання компаній стати бізнес-партнерами з корис-
тувачами. Такий підхід не тільки дозволяє генеру-
вати додатковий контент в необмежених об’ємах, але 
і створює особливу атмосферу громади та взаємопід-
тримки, що є важливою складовою сучасного бізнесу.

Висновки. Соціальні мережі являють собою сучас-
ний механізм взаємодії елементів соціуму, вони вирі-
шують важливі комуникативні функці та надають 
додаткові можливості. Альтернативні соціальні мережі 
з’явились як доповнюючий елемент, покриваючи такі 
потреби суспільства, які не здатні покрити класичні 
соціальні мережі в силу багатьох причин. За статисти-
кою, альтернативні соціальні мережі за параметрами 
відвідуваності та переглядами контенту займають про-
відні місця, що викликає цікавість для розгляду їх  
з точки зору бізнесу. Було виявлено основні джерела 
генерації доходів альтернативних соціальних мереж, 
серед яких є особливий елемент – посередництво між 
користувачами, які можуть самі створювати контент, 
та клієнтами. Унікальною складовою бізнес-моделі  
є інша вбудована бізнес-модель для користувачів, яка 
автоматично створює партнерські відносини.

Стрімкий розвиток сучасних інтернет-технологій 
потребує швидких та ґрунтовних наукових досліджень. 
Соціальні мережі є лише частиною цього напряму, але 
є досить цікавими для економістів, тому що часто вико-
ристовують інноваційні підходи до бізнесу. Фінансовий 
результат у випадку з альтернативними соціальними 
мережами створюється на перетині IT-бізнесу, соціо-
логії, психології та додаткового партнерства. Кожний 
з таких підходів потребує досліджень і заслуговує на 
певний науковий інтерес, що може стати основою для 
трансформації бази знань з підприємництва.
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Постановка проблеми. На розвиток нових форм 
організації та управління туристичним підприєм-
ством (далі – ТП) значною мірою вплинули такі тен-
денції розвитку сучасних ринків, як їх глобалізація, 
зростання значення рівня якості товару, його ціни і 
ступеня задоволення споживачів, підвищення важ-
ливості стійких відносин зі споживачами (індивіду-
альними замовниками), а також посилення впливу 
нових інформаційних і комунікаційних технологій. 
За таких умов підприємство повинне ефективно про-
тистояти змінам зовнішнього середовища, вдаючись 
до превентивних заходів, щоб зберігати свою життєз-
датність і досягати поставлених цілей. Сьогодні ТП 

для виживання на ринку і збереження конкуренто-
спроможності повинно час від часу вносити зміни у 
свою господарську діяльність. Традиційні ієрархічні 
й бюрократичні форми організації та управління зде-
більшого не відповідають новим вимогам до сучасних 
підприємств щодо їхньої здатності до швидких змін, 
навчання і модернізації. Тому підприємства все час-
тіше експериментують у сфері розвитку своїх струк-
тур і процесів. Особлива увага приділяється питанню 
організаційних змін.

Структури і методи управління, які в західних 
фірмах відпрацьовувалися впродовж багатьох деся-
тирічь, не можуть переноситися на вітчизняні під-
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приємства механічно, без урахування конкретних 
внутрішніх і зовнішніх умов. Тому відмінність 
завдання управління організаційним розвитком ТП 
від класичних завдань управління «…полягає насам-
перед у великій кількості неконтрольованих фак-
торів, нежорстких важко формалізованих процесів 
системної й планомірної зміни організації, людських 
і соціальних взаємин у колективі, спрямований на 
дозвіл життєвих проблем підприємства» [15].

У сучасних умовах ринкових відносин проблема 
організаційного розвитку ТП розглядається як одна  
із ключових. Підприємство разом із середовищем 
своєї діяльності утворює організаційну систему, у 
якій можуть бути виділені структурні елементи, зміна 
яких відбувається лише в умовах розвитку. Саме про-
блема організаційного розвитку на етапі кризових 
явищ як у світовій економіці, так і у економіці Укра-
їни повинна враховувати можливість суб’єктів госпо-
дарювання та компенсувати їх негативні сторони.

Дослідженнями проблеми стратегічного управ-
ління організаційним розвитком підприємства 
займаються А. Шатун, З. Макашова, А. Міщенко, 
Ю. Соболєв, І. Пучугін, В. Гончаров, В. Веснін,  
Р. Дафт, Д. Бодді, Ф. Лютекс, М. Мексон, Дж. Гіпсон, 
Дж. Нюстром, К. Девіс та інші. Поряд з цим існують 
питання, які потребують подальшого теоретичного 
обґрунтування, у тому числі відпрацювання методо-
логічних положень стратегічного управління органі-
заційним розвитком ТП. Вирішення такого завдання 
потребує створення сучасної теоретико-методологіч-
ної бази, глибокого і ґрунтовного аналізу узгодже-
ності процесу організаційного розвитку туристичних 
підприємств їх управлінським структурам.

Необхідно відзначити, що можливості викорис-
тання класичних моделей та алгоритмів стратегіч-
ного управління підприємством для вирішення таких 
завдань у сфері туризму уявляються досить обмеже-
ними. Тому у даній статті формулюються загальні 
завдання методології моделювання системи стра-
тегічного управління організаційними розвитком з 
урахуванням особливостей функціонування підпри-
ємства сфери туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
економічної літератури [2–4; 8; 11; 12] дає можли-
вість виділити загальні завдання управління органі-
заційним розвитком підприємства, які можуть бути 
розділити на такі групи:

– завдання оптимізації складу і структури органі-
заційної системи (далі – ОС), у тому числі «завдання 
про призначення» і розподілу функцій;

– завдання оцінки ефективності діяльності еле-
ментів ОС, тобто вибору критеріїв оцінки, шкал 
і процедур: отримання і агрегування інформації, 
вибору варіантів тощо;

– завдання встановлення процедури найбільш 
ефективного розподілу ресурсів (матеріальних, 
фінансових, кадрових тощо) у ОС, маючи визначену 
структуру, систему збору і опрацювання інформацій-
них тощо;

– завдання забезпечення координації та узго-
дження інтересів, у тому числі завдання стимулю-
вання і мотивації;

– завдання контролю і оперативного управління, 
тобто відслідкування функціонування ОС у реаль-
ному часі та внесення коректив у випадку відхи-
лення її показників від запланованих.

У свою чергу В. Бурков і Д. Новіков формулюють 
завдання управління ОС таким чином:

– завдання встановлення складу учасників, тобто 
встановлення елементів системи;

– завдання структури системи (сукупність інфор-
маційних, управляючих, технологічних та інших 
зав’язків між учасниками системи);

– завдання визначення множини допустимих 
стратегій учасників системи, які відображають 
інституціональні, технологічні та інші обмеження їх 
спільної діяльності;

– завдання цільових функцій учасників системи, 
які відображають їх уподобання та інтереси;

– завдання інформативності – тієї інформації, 
якою володіють учасники системи на момент при-
йняття рішень про вибір стратегій;

– завдання порядку функціонування системи – 
визначення послідовності отримання інформації та 
вибору стратегій учасниками системи [2].

Схиляючись до останнього підходу, у якості ознаки 
системи класифікацій процедур прийняття управлін-
ських рішень щодо стратегічного управління ОС у 
роботі приймається предмет управління – змінюва-
ний у процесі й результаті управління елемент ОС [7].  
Це дозволяє виділити за такою ознакою елементи:

– управління складом системи [3; 6];
– управляння структурою системи [12];
– інституціальне управління (управління «допус-

тимими множинами» [7]; 
– мотиваційне управління (управління уподобан-

нями та інтересами) [11];
– інформаційне управління (управління інформа-

цією, якою володіють учасники системи на момент 
прийняття рішень) [11];

– управління порядком функціонування (управ-
ління послідовністю отримання інформації й вибору 
стратегій учасниками системи, яке розглядається як 
управління структурою) [12].

Поряд з цим потребує подальшого дослідження 
процес виділення загальних і специфічних для сфери 
послуг підходів до встановлення умов стратегічного 
управління організаційним розвитком туристичного 
підприємства.

Мета статті. Вищевикладене зумовлює актуаль-
ність обраної теми дослідження та постановку його 
мети: дослідження методологічних підходів до стра-
тегічного управління організаційним розвитком під-
приємства сфери туризму.

Для досягнення мети у роботі вирішується такі 
завдання:

– визначити комплекс проблем методологічного 
характеру, з якими стикаються підприємства у реа-
лізації стратегії організаційного розвитку;

– сформулювати на принциповому рівні завдання 
стратегічного управління організаційним розвитком 
туристичного підприємства.

Викладення основного матеріалу дослідження. Зна-
чимість та складність комплексного підходу до форму-
вання стратегії управління організаційним розвитком 
ТП визначається насамперед досягненням відповідного 
рівня професіоналізму його персоналу в організації та 
реалізації процесів зі створення споживчої вартості 
вироблених товарів і послуг. Це потребує ретель-
ного дослідження всіх етапів господарської діяльності 
суб’єктів сфери туризму, складових міжфункціональної 
внутрішньої та зовнішньої взаємодії всіх його структур, 
включаючи її численні соціальні та економічні аспекти, 
в рамках яких діє значна кількість перемінних.

Разом із тим, стратегічне управління будь-якою ОС 
повинне оцінюватися за обмеженим числом критеріїв, 
які відображають її пріоритетні цільові настанови і 
показують, наскільки такі цілі реалізуються в кожному 
із напрямів господарської діяльності підприємства. Сту-
пінь реалізації таких цілей відбиває ефективність його 
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стратегії, міру зацікавленості всіх працівників підпри-
ємства у досягненні успіху і, в результаті, – виправда-
ність орієнтації на стратегічний розвиток.

На першому етапі вирішується питання форму-
вання цілей стратегічного управління організацій-
ним розвитком ТП. Мета – це бажаний стан об’єкта 
управління у майбутньому [13]. Це конкретний кін-
цевий результат, якого намагається досягти під-
приємство (сукупність підприємств) у процесі своєї 
виробничо-обслуговуючої діяльності [9]. Вона харак-
теризує поведінку відповідної організаційної сис-
теми, яка спрямована на досягнення певного оста-
точного результату.

Встановлення мети є початком будь-якого управлін-
ського впливу або дії, основою побудови критеріїв, стан-
дартів, нормативів, що використовуються для оцінки 
функціонування підприємства у цілому та окремих його 
підрозділів зокрема. При цьому цілеутворення є однією 
із основних складових, що використовуються для 
виявлення проблем соціального і економічного харак-
теру (порівнюється мета та досягнуті параметри від-
повідної організаційної системи, для якої встановлено  
мету; розрив між ними є полем «проблем», які необ-
хідно розв’язати), та встановлюють загальний або попе-
редній варіант стратегічного рішення.

Отже, процес встановлення цілей стратегічного 
управління організаційним розвитком ТП є стриж-
нем його функціонування на ринку послуг, оскільки 
саме усвідомлення такої мети допомагає згуртувати 
працівників та створити дієву мотивацію його на 
досягнення очікуваного результату. Як відзначають 
А. Томпсон і А. Стрікленд, саме встановлення цілей 
переводить стратегічне бачення напрямів розвитку 
підприємства у конкретні завдання, що пов’язані  
з виробництвом і результатами діяльності підпри-
ємства [14]. Цілі у такому випадку складають певні 
зобов’язання ТП щодо досягнення встановлених 
результатів його функціонування як ОС у визна-
чений часовий період. Загальні цільові настанови, 
у яких дається опис бажаного стану підприємства, 
складають комплекс його стратегічних цілей його 
розвитку. До них відносять:

– стратегічна спрямованість дій щодо організа-
ційного розвитку підприємства, що визначається як 
сукупність певних значень релевантних параметрів, 
які у загальному вигляді описують бажаний стан 
його діяльності у майбутньому;

– оцінка стратегічних перспектив організаційного 
розвитку підприємства та пріоритетних напрямів його 
реорганізації носить як об’єктивний, так і суб’єктивний 

характер, і вирішальною мірою залежить від природи 
внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин;

– формалізація різних прагнень та очікувань від 
результатів організаційного розвитку підприємства 
здійснюється шляхом формування на основі компро-
місу між всіма учасниками ринкових відносин ціліс-
ної, інтегрованої системи цілей стратегії організацій-
ного розвитку та ймовірних способів їх досягнення. 
Тому ігнорування інтересів будь-якої групи учасни-
ків таких відносин при встановленні цілей стратегії 
призведе до суттєвого зменшення мотивації участі 
суб’єктів ринку у досягненні кінцевих результатів 
розвитку сфери послуг, а відтак і до скорочення її 
економічного потенціалу;

– цілі стратегії організаційного розвитку, визна-
ченні ТП, мають відповідати наступним вимогам: 
бути конкретними і придатними для визначення на 
підставі якісних і кількісних показників, бути зорі-
єнтованими у часі та бути спроможними до безпере-
чного досягнення;

– складність системи цілей стратегії організа-
ційного розвитку підприємства має повністю від-
повідати складності внутрішніх взаємовідносин. 
Структура такої системи у більшості випадків має 
ієрархічний характер, який повною мірою відпові-
дає можливостям суб’єктів господарювання як носіїв 
певних стратегічних очікувань. А відтак місце стра-
тегічних цілей у такій ієрархії визначається саме  
їх можливостями до постійного розвитку;

– характер і складність внутрішніх і зовнішніх 
відносин, що існують на ринку туристичних послуг, 
безпосередньо відбивається на процедурах визначення 
цілей та принципів формування ієрархії стратегічних 
цілей організаційного розвитку. Тому ігнорування 
складного характеру таких відносин неминуче при-
зведе до виникнення міжфункціональних конфліктів.

Тому важливим моментом є визначення най-
більш вдалого співвідношення об’єктивного та 
суб’єктивного підходу до встановлення цілей стра-
тегічного управління організаційним розвитком.  
З одного боку, такі цілі мають відповідати 
об’єктивним закономірностям та законам управ-
ління. З іншого боку, такі цілі складають продукт 
свідомості, формулюються та реалізуються конкрет-
ними працівниками підприємства. Тобто на правиль-
ність постановки цілей організаційного розвитку 
та визначення шляхів їх реалізації значною мірою 
впливають інтереси суб’єктів (персонал, керівники 
підприємства різного рівня), які мають відношення 
до такої діяльності.

Рис. 1. Загальна структура системи стратегічного управління  
організаційним розвитком підприємства 

Джерело: доопрацьовано автором на підставі [5]
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Формування стратегії організаційного розвитку 
ТП передбачає, що відомі:

– параметри, що описують стан керованої сис-
теми і зовнішніх умов її функціонування (навколиш-
нього середовища);

– залежність стану системи від управлінських 
впливів;

– множина допустимих управлінських впли-
вів; критерій ефективності функціонування системи 
(дозволяє порівнювати за ефективністю будь-які її 
стани) [8].

При цьому у якості критерію ефективності страте-
гічного управління приймаються значення критерію 
ефективності стану системи, у якому вона опинилася 
під впливом такого управління. Тоді завдання оптиміза-
ції буде полягати у пошуку допустимого управлінського 
впливу, яке має максимальну ефективність, тобто 
такого, який приводить систему у найбільш ефективний 
стан. Приймаючи до уваги дослідження [5; 7], поста-
новка завдання стратегічного управління організацій-
ним розвитком ТП визначається такими положеннями.

Основними елементами системи стратегіч-
ного управління організаційним розвитком (далі – 
ССУОР) ТП є підсистеми планування, моніторингу і 
регулювання (рис. 1).

 Завдання планування (формування) ССУОР ТП 
полягає у виборі на визначеній множині альтернатив 
найкращої конфігурації структури із урахуванням 
параметрів замовлень споживачів на обслуговування, 
а також характеристик досяжних підприємству у 
даний момент часу компетенцій.

На концептуальному рівні завдання стратегічного 
управління організаційним розвитком ТП полягає  
у такому.

1. Моніторинг функціонування ССУОР. Це від-
слідкування зовнішніх впливів (збурюючих фак-
торів) на параметри функціонування ТП. Завдання 
моніторингу полягає у встановленні на ранніх ста-
діях небажаних ситуацій, які можуть привести  
до відхилень у функціонуванні системи.

2. Регулювання ССУОР. Це певна компенсація 
виниклих відхилень шляхом її структурних, функ-
ціональних та інших перетворень. Завдання регулю-
вання – це вирішення проблемних ситуацій за допо-
могою управляючих впливів.

У якості базових показників, на підставі яких 
відбувається управління (моніторинг і регулювання) 
приймають:

– співвідношення фактичного і планового вироб-
ництва товарів та послуг у натуральному і вартіс-
ному виражені;

– відхилення прямих фактичних витрат від нор-
мативних;

– рівень накладних витрат;
– рівень використання капітальних вкладень;
– обсяги використання матеріальних ресурсів за 

статтями їх споживання;
– обсяги виробничо-обслуговуючих потужностей 

підприємства та їх узгодження зі споживчим попи-
том (реальним і прогнозованим);

– рівень невиконаних (відкладених) замовлень, 
об’єми зворотних матеріальних та інших потоків  
у каналах дистрибуції;

– рівень економії ресурсів та інше.
Таким чином, забезпечується взаємозв’язок під-

систем планування, моніторингу і регулювання стра-
тегічного управління організаційним розвитком ТП.

Висновки. Наведені вище результати дослідження 
дозволяють представити систему стратегічного управ-
ління організаційних розвитком туристичного під-
приємства як багатоконтурну систему із активними 
елементами підсистемами, що функціонує в умовах 
динамічного розвитку ринкового середовища. Вра-
ховуючи тісний зв’язок всіх цих елементів, безпере-
чною є потреба у створені єдиної методологічної бази 
комплексного аналізу і моделювання системи, що 
дозволило б узгодити моделі планування та управ-
ління (моніторингу і регулювання) організаційним 
розвитком, а також адаптувати їх до змінюваних 
умов функціонування ТП.
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ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

У статті визначено напрями державної туристичної політики на місцевому рівні. Проаналізовано реалізацію туристичного по-
тенціалу у Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 рр. і Програму розвитку туризму у Хмельницькій 
області на 2013–2015 рр. Наведено негативні чинники і напрями розвитку туризму регіону.
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Буторина В.Б. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ХМЕЛЬНИЦКОЙ 
ОБЛАСТИ

В статье определены направления государственной туристической политики на местном уровне. Проанализирована  
реализация туристического потенциала в Стратегии регионального развития Хмельницкой области на 2011–2020 гг. и Про-
грамма развития туризма Хмельницкой области на 2013–2015 гг. Приведены негативные факторы и направления развития 
туризма региона.

Ключевые слова: туризм, государственная политика, туристический потенциал, стратегия регионального развития, про-
грамма развития.

Butorina V.В. PROBLEMS AND DIRECTIONS OF REALIZATION OF TOURISM POTENTIAL IN THE KHMELNITSKY REGION
In the article the directions of the state tourism policy at the local level. Analyzed the realization of tourism potential in the Regional 

Development Strategy of Khmelnitsky region for 2011-2020 and the program of tourism development in the Khmelnitsky region for 2013-
2015. Are presented negative factors and directions of development of tourism in the region.

Keywords: tourism, public policy, tourism potential, strategy of regional development, program of development.

СЕКЦІЯ 5  
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток еко-
номіки кожного регіону неможливий без туризму, 
адже в сучасній світовій економіці туризм відіграє 
все більш значну роль. Хмельницька область воло-
діє ландшафтними, історико-культурними, рекреа-
ційними ресурсами, невисокою концентрацією про-
мисловості, порівняно сприятливою екологічною 
ситуацією, що створює необхідні передумови для 
активізації розвитку туризму. Аналіз регіональних 
проблем розвитку туризму, а також урахування 
досвіду провідних зарубіжних країн в організа-
ції туристичної діяльності є особливо актуальними 
питаннями для постановки завдань щодо покра-
щання ситуації, яка склалася в регіоні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан і 
перспективи розвитку туризму в Україні досліджу-
ють І.З. Криховецький, Т.І. Ткаченко, О.М. Костіна, 
В.І. Рачко. Праці В.Ф. Савченко, С.О. Стойка при-
свячено аналізу ролі держави у розвитку туризму. 
Регіональна політика у сфері туризму перебуває в 
центрі досліджень І.В. Ящишиної та І.М. Школи. 

Мета статті полягає у визначенні проблем та 
наведенні шляхів реалізації туристичного потенці-
алу Хмельниччини.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
національному рівні туризм розглядається як сфера 
діяльності, яка створює економічне підґрунтя для 
підтримки ділової активності через розвиток тор-
гівлі, інших бізнесових сфер діяльності, що причетні 
до виготовлення туристичного продукту. Туризм 
сприяє розширенню та диверсифікації (територі-
альної та асортиментної) сфери прикладання праці, 

а також забезпечує залучення інвестицій та збіль-
шення доходності місцевих бюджетів, виступає засо-
бом підтримки конкурентоспроможності територій, 
що сприяє збереженню поселенської мережі. Збері-
гаються історична та культурна спадщина, підви-
щується імідж території за рахунок її інфраструк-
турного облаштування, поліпшується на цій основі 
рівень життя місцевого населення.

Туристична політика є практикою впровадження 
науково обґрунтованої концепції розвитку туризму 
в країні, що має за мету таку розбудову індустрії 
туризму, яка б за своїми кількісними і якісними 
параметрами давала змогу задовольняти потреби вну-
трішнього ринку і виступати з власним конкуренто-
спроможним турпродуктом на міжнародному ринку. 
Це система методів впливу і заходів соціально-еконо-
мічного, правового, зовнішньополітичного, культур-
ного та іншого характеру, яку здійснюють державні 
органи влади, державні і приватні організації, асоціа-
ції та заклади, що відповідають за туристичну діяль-
ність, із метою регулювання і координації туристичної 
галузі, формування умов для її розвитку. Для реалі-
зації туристичної політики держава створює необхідні 
умови правового, організаційно-економічного, інфор-
маційного і маркетингового забезпечення діяльності 
суб’єктів туристичного ринку [2].

На сучасному етапі велике значення має турис-
тична політика на державному рівні, що суттєво буде 
впливати на розвиток регіонального туризму. На міс-
цевому рівні державну туристичну політику реалі-
зують органи місцевого самоврядування. Ключовими 
напрямами їх діяльності такі (рис. 1).
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На рівні регіонального ринкового середовища 
туризм сприяє надходженню фінансових ресурсів, зрос-
танню попиту на товари і послуги, зокрема на вироби 
місцевої промисловості. Розвиток туризму в регіонах 
дає змогу збільшити доходи регіональних і місцевих 
бюджетів, вирішити проблеми зайнятості та екології.

Одним із найбільш привабливих регіонів Укра-
їни з точки зору туристичного освоєння та викорис-
тання є Поділля, зокрема Хмельницька область. Цей 
регіон багатий історично-культурними пам’ятками, 
природно-кліматичними умовами, має вигідне гео-
графічне розташування. Хмельницька область багата 
історико-культурними пам’ятками загальнодержав-
ного значення, найбільша кількість яких зосеред-
жена в Кам’янець-Подільському, Старокостянтинові, 
Меджибожі та ін. 

Розвиток туристичної сфери регіону розпочався  
в радянський період. Вона розвивалась за рахунок 
державного фінансування без урахування рекре-

аційних особливостей Хмель-
ниччини. Саме в 20–30-ті роки  
ХХ ст. були створені основні струк-
турні ланки сучасної туристичної сис-
теми: екскурсбюро, бази, станції. 

Після закінчення Другої світо-
вої війни поступово відроджується і 
туристична галузь; особливо швидко 
цей процес відбувався з початком 
хрущовської відлиги. Тоді здійсни-
лося становлення виїзного туризму. 
Із 50-х років монополістами радян-
ського туризму були: ВАТ «Інтурист», 
БММТ «Супутник» та ЦРТЕ ВЦРПС. 
Із розпадом адміністративно-ко-
мандної економіки, відповідно,  
і туристична сфера зазнала впливу 
кризових явищ. 

Основний туристичний потенціал 
включає мальовничу природу (р. Дністер, Товтри, ліси 
та озера на півночі області), мінеральні води (Нафтуся, 
Миргородського типу та радонові води), історична й 
архітектурна спадщина (м. Кам’янець-Подільський, 
селище Меджибіж, с. Самчики) і санаторії для 
медичного лікування і відновлення здоров’я. Існує 
269 природоохоронних зон і об’єктів: 39 заказників 
(включаючи 15 державного значення), 198 пам’яток 
природи (чотири державного значення), ботанічний сад  
у м. Кам’янець-Подільський, сім природних запо-
відників, 24 парки, яким присвоєно статус пам’яток 
природи/паркового мистецтва (включаючи вісім дер-
жавного значення) та одна пам’ятка ЮНЕСКО (дуга 
Струве, три з чотирьох елементів якої, наявних  
в Україні, знаходяться на території області). Найви-
значніші туристичні місця області включають Націо-
нальний природній парк «Подільські Товтри», Націо-
нальний історико-культурний заповідник «Кам’янець», 
державний історико-культурний заповідник «Товтри» 

і державний історико-культур-
ний заповідник «Самчики». 
Також існують цікаві історичні 
об’єкти (у населених пунктах 
Сутківці, Антоніни, Губин, Ізяс-
лав, Гриців, Зіньків, Старокос-
тянтинів, Пилява, Жванчик, 
Сатанів, Іванківці тощо), низка 
санаторно-курортних закладів і 
центрів відновлення здоров’я на 
базі мінеральних вод [5].

Основними завданнями 
розвитку туризму на Хмель-
ниччині є:

• формування туристично-
рекреаційного комплексу, який 
задовольняв би потреби насе-
лення в санаторно-курортному 
лікуванні, відпочинку і туризмі; 

• формування ринку кон-
курентоздатних на міжнарод-
ному рівні рекреаційних послуг 
на основі ефективного викорис-
тання наявних природних і куль-
турно-історичних ресурсів з одно-
часним збереженням екології;

• залучення максимальної 
кількості туристів на терито-
рію області;

•збільшення обсягів надход- 
ження коштів, у тому числі ва- 
лютних, до місцевих бюджетів;

Розробка і реалізація 
державної туристичної 

політики 

Ліцензування і 
сертифікація турис- 

тичної діяльності 

Міжгалузева
і між- 

регіональна 
координація 

розвитку 
туризму Кадрове 

забезпечення
галузі 

Впровадження стандартів
і нормативів 

обслуговування туристів 

НАПРЯМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

Стратегічна 
ціль:
реалізація
туристичного 
потенціалу 
регіону

Операційна ціль 2: 
розширення
можливостей та
реклама
туристичних
продуктів

Операційна ціль 1: 
розвиток та
відновлення
туристично-
відпочинкового
потенціалу

Проекти
1. Створення Регіонального центру

розвитку туризму  
2. Створення туристично-інформаційного

центру
3. Створення нових та вдосконалення

існуючих туристичних продуктів
4. Створення сільської туристичної 

мережі  
5. Підготовка опису історичних,

культурних та рекреаційних 
туристичних ресурсів області

6. Розробка історичних, культурних
та рекреаційних маршрутів

6. Реорганізація музею Миколи
Островського у Музей військової 
техніки та зброї

7. Відновлення паркової зони довкола
маєтку Самчики та створення 
картинної галереї

8. Відновлення території довкола церкви-
фортеці та створення майстерні 
народних промислів у с. Сутківці 
Ярмолинецького району

9. Відкриття парку найцікавіших
об‘єктів-мініатюр «Все Поділля»
у м. Хмельницький/Хмельницькому 
районі  

Рис. 1. Напрями державної туристичної політики  
на місцевому рівні

Рис. 2. Узгодження стратегічних і операційних цілей із проектами  
у Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області  

на 2011–2020 рр.
Джерело: систематизовано автором за даними [5]
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• збереження чистоти природного середовища;
• охорона рекреаційних ресурсів області.
На обласному рівні систематично розробля-

ються та реалізуються програми і стратегії розвитку  
регіону в цілому та туризму зокрема.

Стратегію регіонального розвитку Хмельниць-
кої області на 2011–2020 рр. підготовлено робо-
чою групою за участі різноманітних суб‘єктів  
регіонального розвитку шляхом семінарів-прак-
тикумів і обговорень, що відбувалися у період  
з жовтня 2010 по травень 2011 р. Стратегію перед-
бачалося реалізувати у три етапи: 2011–2014,  
2015–2017 і 2018–2020 рр. [4].

Однією з чотирьох стратегічних цілей Стратегії є 
реалізація туристичного потенціалу регіону, щодо якої 
виділено дві операційні цілі. За встановленими цілями 
заплановано реалізувати дев’ять проектів (рис. 2).

 Формування активної регіональної політики на 
сучасному етапі в Хмельницькій області потребує 
проведення аналізу основних негативних чинників, 
більшість з яких характерні як для країни в цілому, 
так і для її регіонів:

- політична та економічна нестабільність в дер-
жаві, низька екологічна безпека і недосконалість 
державної туристичної політики;

- про Хмельниччину та її туристично-рекреа-
ційний потенціал мало відомо закордонним спо-
живачам. Причиною цього є недостатня фінансова 
підтримка держави і місцевих органів влади та від-
сутність комплексного підходу до просування вітчиз-
няного турпродукту на національному і світовому 
ринках туристичних послуг; 

- недостатній рівень розвиненості матеріально-тех-
нічної бази туризму та її невідповідність міжнародним 
стандартам, а також недостатньо розвинена транспортна 

система, яка включає транзитні перевезення, організа-
цію залізничного сполучення, розвиток автомагістра-
лей, повітряного, морського і річкового транспорту  
[1, с. 9]. Транспортні шляхи регіону перебувають у неза-
довільному стані та не відповідають міжнародним вимо-
гам щодо швидкого, надійного, безпечного та комфорт-
ного перевезення туристів. Окрім цього, недостатньо 
розвинена туристична і сервісна інфраструктури;

- проблеми системи водопостачання, збору сміття, 
поганий стан вулиць та тротуарів, освітлення, недо-
сконалі засоби комунікацій і незадовільний темп їх 
реорганізації;

- недостатній розвиток інформаційної інфраструк-
тури туристичного бізнесу, що не дає вітчизняним та 
іноземним туристам змоги оперативно отримувати 
корисну інформацію про туристично-рекреаційні можли-
вості Хмельниччини, заздалегідь здійснити бронювання;

- недостатність нових розроблених туристичних 
маршрутів для українських та іноземних туристів.

В області втілюється у життя програма розвитку 
туризму на 2013–2015 рр. (затверджена рішенням 
обласної ради від 19 червня 2013 р.).

Проте як в Україні в цілому, так і на Хмельнич-
чині обсяги бюджетного фінансування розвитку, 
оновлення і підтримки історико-культурних центрів 
недостатні для проведення масштабних програм.

Для підвищення ролі туризму в економіці регіону 
необхідно посилити її маркетингову компоненту за 
допомогою таких заходів: 

• визначення найпривабливіших туристично-рекре-
аційних пропозицій для туристів шляхом проведення 
маркетингового дослідження туристичного ринку;

• проведення регіональних ярмарок, конферен-
цій, семінарів, презентацій, присвячених проблемам 
розвитку туристичного бізнесу [3];

Шляхи:
- впровадження сучас-

них методів реклам-
ної діяльності;

- підвищення ефектив-
ності використання 
рекреаційних та
історико-культурних

об’єктів; 
- створення сучасної 

дорожньої інфрастру-
ктури; 

- модернізація та реко-
нструкція санаторно-
курортних, відпочин-
кових і туристичних 
закладів;

- підвищення якості 
туристичних послуг;

- організація туризму
серед усіх вікових 
груп населення; 

- впровадження 
нових туристичних 
маршрутів і тематич-
них екскурсійних 
програм;

- підготовка та випуск 
якісної рекламної 
продукції і сувенірів

Пріоритетні завдання :
- вдосконалення адміністративно-
правового регулювання туризму; 

- аудит стану туристичних ресурсів;
- покращання роботи ринку 
екскурсійних послуг; 

- розширення мережі туристично-
екскурсійних маршрутів;

- підтримка перспективних видів 
туризму;

- організація умов для додаткової 
зайнятості населення;

- створення туристичних об’єктів на
базі пам’яток культурної спадщини; 

- модернізація дорожньої інфраструктури; 
- сервісне обслуговування туристів; 
- використання об’єктів та територій 
природно-заповідного фонду для 
використання у туристичній сфері; 

- популяризація туристично-
рекреаційного потенціалу області; 

- представлення пропозицій турис- 
тично-рекреаційної галузі; 

- підтримка туристичного іміджу;
- інформаційне забезпечення та
підтримка активних видів туризму; 

- підвищення професійного рівня 
працівників та обмін досвідом;

- забезпечення безпечних умов 
перебування туристів

Базові пріоритети: 
1. Формування 

конкуренто- 
спроможного 
обласного 
туристичного 
продукту, 
насамперед
інвентаризація 

ресурсів, при-
вабливих для 
використання 
у сфері туризму, 
їх паспортизація 
та внесення 
до реєстру.

2. Формування 
обласної мережі 
туристичних 
маршрутів

3. Сприяння 
розвитку
інфраструктури.

4. Інформаційне 
забезпечення ро-
зробки нових
і розвитку 
наявних конку-
рентоздатних 
туристичних 
продуктів

Рис. 3. Узгодження пріоритетних завдань і шляхів їх реалізації  
у Програмі розвитку туризму в Хмельницькій області на 2013–2015 рр.

Джерело: систематизовано автором за даними [5]
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• розробка нових туристичних маршрутів міжна-
родного значення з урахуванням наявних туристич-
них ресурсів області та інтересів туристів;

• представлення нових турів на міжнародних 
туристичних виставках і подання комерційних про-
позицій провідним туроператорам; 

• створення регіональної інформаційної інфра-
структури туристичного бізнесу (включаючи веб-сайт 
та електронні інформаційні довідники), а також ство-
рення або відновлення технічних, інформаційних та 
сервісних умов на рівні міжнародних стандартів;

• активне застосування засобів PR для створення 
привабливого іміджу області як туристичного регі-
ону органами влади та представниками бізнесу.

Туризм у регіоні може і повинен стати джере-
лом поповнення державного та місцевих бюдже-
тів, засобом загальнодоступного повноцінного від-
починку і оздоровлення, сферою створення нових 
робочих місць і розвитку малого бізнесу, а також 
ознайомлення з історико-культурною спадщиною та 
сьогоденням області. Тоді туристичні підприємства 
Хмельниччини стануть конкурентоспроможними на 
національному і світовому ринках.

Висновки. Метою державної туристичної полі-
тики є об’єднання державних і бізнесових інтересів 
та спрямування зусиль на задоволення туристичних 
потреб населення і ефективний розвиток туристич-
ної галузі. Проведене дослідження підтверджує, що 
Хмельниччина є одним із перспективніших турис-
тичних регіонів України. Формування ефективної 
регіональної туристичної політики стає особливо 
актуальним в умовах значного невикористаного 
потенціалу туристичної галузі в області.

Напрями розвитку туризму регіону мають стати 
концептуальною базою довгострокової обласної про-
грами, що включатиме створення організаційно-пра-
вових та економічних засад становлення туризму як 
високорентабельної галузі економіки регіону, важ-

ливого засобу культурного та духовного виховання 
жителів області, відтворення їх трудового потенціалу:

• проведення науково-дослідних, проектних 
робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-
туристичних господарств;

• залучення приватного сектора, особливо у сіль-
ській місцевості, до рекреаційно-туристичного під-
приємництва та сільського зеленого туризму; 

• створення сприятливих умов для розвитку 
оздоровчо-спортивного, екологічного, пригодниць-
кого видів туризму тощо;

• ефективне використання природного та істо-
рико-культурного потенціалу Хмельниччини; 

• організація приміських зон короткочасного від-
починку, створення нових рекреаційних зон загаль-
нодержавного та місцевого значення; 

• створення сучасної геоінформаційної системи 
«Туризм Хмельниччини» та маркетингової служби 
при обласній, районних та міських радах.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Статтю присвячено дослідженню рівня конкурентоспроможності туристичних дестинацій півдня України. Визначені головні 

конкуренти, окреслені основні проблеми розвитку туризму. Запропоновано конкурентні стратегії, які дозволять забезпечити ста-
лий розвиток туристичної дестинації.

Ключові слова: туристична дестинація, конкурентоспроможність, конкуренти, багатокутник конкурентоспроможності, конку-
рентні стратегії.

Комличенко О.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ ЮГА УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию уровня конкурентоспособности туристических дестинаций юга Украины. Определены 

основные конкуренты, очерчены проблемы развития туризма в них. Предложены конкурентные стратегии, которые позволят 
обеспечить стабильное развитие туристических дестинаций.
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Komlichenko O.A. COMPETITIVE TOURIST DESTINATION SOUTH OF UKRAINE
The article investigates the competitiveness of the tourist destinations of the southern Ukraine. Installed main competitors, outlined 

the main problems of tourism development. Offered competitive strategies that will ensure the sustainable development of tourist 
destinations.
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Постановка проблеми. В умовах ринкових відно-

син ефективність функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання забезпечується високою конкуренто-
спроможністю. В конкурентному середовищі постає 
необхідність визначення прогресу порівняно з кон-
курентами, а не порівняння діяльності з минулими 
досягненнями. Саме такий підхід сприятиме стабіль-
ному отриманню доходів в довгостроковій перспективі, 
утриманню та розширенню ринкової частки. Проблеми 
конкурентоспроможності, оцінки її рівня не оминули і 
туризм, роль якого в економіці країни постійно зростає.  
В теорії конкуренції розрізняють конкурентоспромож-
ність окремого товару (послуги), конкурентоспромож-
ність підприємства (його потенціалу), конкурентоспро-
можність галузі. На наш погляд, можна продовжити цей 
ряд об’єктів, доповнюючи його туристичною дестина-
цією з точки зору розвитку географічної-адміністратив-
ної території, яка має туристсько-рекреаційні ресурси 
та відповідну інфраструктуру, підтримується як місце 
відвідування туристів, в межах якої одним або групою 
підприємств виробляється туристичний продукт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань конкурентоспроможності в сфері 
туризму присвятили свої роботи Н.Б. Бандура,  
С.П. Гаврилюк, Л.І. Гонтаржевська, Т.І. Ткаченко,  
А.А. Требух. Трактування поняття «дестинації» вивча- 
лося Є.Г. Аленовою, В.С. Боголюбовим, Н.П. Костяє-
вим, М.А. Морозовим, Г.Ю. Рябухою. Методи оцінки 
розвитку туристичних територій та привабливості 
туристичних дестинацій розглядалися у наукових 
працях О.О. Бейдика, О.Я. Бовсуновської, С.Н. Голуб-
ничої, В.Ф. Данильчука, О.В. Мельник, О.В. Музи-
ченко-Козловської. Проте детальний аналіз рівня конку- 
рентоспроможності діяльності туристичної дестина-
ції не проводився. Тому, розробка критеріїв оцінки 
конкурентоспроможності туристичних дестинацій, її 
проведення, визначення конкурентних стратегій для 
сталого розвитку територій є актуальною.

Метою статті є дослідження конкурентоспромож-
ності туристичних дестинацій півдня України з точки 
зору наявності туристичних атракцій, інфраструктури, 
туроператорів і турагенств, туристичного продукту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Насам-
перед доцільно з’ясувати зміст поняття «дестинація». 
Дестинація, за визначенням Європейської Комісії, – 
«територія, яка окремо ідентифікується і підтриму-
ється для туристів як місце відвідування і у межах 
якої туристичний продукт виробляється одним чи 
декількома закладами або організаціями» [4]. Як кра-
їни, регіони, міста та інші території, які приваблюють 
туристів, є головними місцями локалізації туристич-
ної діяльності, потоків туристів та їх витрат; місця 
максимальної концентрації визначних туристичних 
пам’яток, засобів розміщення, харчування, розваг, 
інших послуг та економічного, соціального і фізич-
ного впливу туризму визначає це поняття С. Медлік 
в Сучасному Оксфордському туристичному словнику. 
За визначенням Всесвітньої туристичної організації, 
дестинація – це простір, що «має фізичні й адміні-
стративні кордони, які визначають форму його управ-
ління, імідж і репутацію, що впливають на його кон-
курентоспроможність на туристичному ринку» [4].

Нами поняття «дестинація» трактується як гео-
графічна територія, яка є привабливою для туристів 
завдяки наявності унікальних або специфічних турист-
сько-рекреаційних ресурсів та відповідної інфраструк-
тури, доведених до споживачів у вигляді готового 
туристичного продукту з метою задоволення їх потреб.

Для оцінки рівня конкурентоспроможності існує 
багато методів, кожен з яких має свої можливості викорис- 
тання на практиці: індикаторні методи (метод різниць, 
метод рангів, SPACE-аналіз, вивчення профілю об’єкта); 
матричні методи (SWOT-аналіз, метод балів) тощо.

Рівень конкурентоспроможності туристичної дес-
тинації можна визначити за наступними етапами:

- вибір конкурентів з числа туристичних дести-
націй України для порівняння;

- збір необхідної інформації про конкурентів;
- розробка системи оцінних показників;
- розрахунок усереднених показників конкурен-

тоспроможності досліджуваних об’єктів;
- побудова порівняльних таблиць, визначення та 

оцінювання рівня конкурентоспроможності дестина-
цій за обраними методами.

Таблиця 1
Основні показники функціонування суб’єктів туристичної діяльності

Показники Україна Запорізька Миколаївська Одеська Херсонська

Всього суб’єктів туристичної 
діяльності, од.: 3 182 140 60 245 53

в т.ч. 

– туроператорів 500 7 5 24 4

– турагентів 2 547 124 52 200 44

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 9 588 241 73 714 81

Дохід від надання туристичних 
послуг, тис. грн. 5 015 349,2 18 711,9 5 169,1 187 717,1 8 197,1

Операційні витрати, тис. грн. 4 529 026,6 8 963,4 2 627,9 91 916,9 7 231,0

Кількість реалізованих турис-
тичних путівок,од. 11 521 45 21 172 4 995 37 949 9 108

Вартість реалізованих турис-
тичних путівок, тис. грн. 18 926 417,5 264 616,5 92 053,1 555 068,5 77 406,0

Середня вартість однієї 
путівки, грн. 164 27,11 12 498,42 18 429,05 146 26,70 8 498,68

Кількість туроднів 10 879 203 250 634 50 294 323 564 66 058

Кількість обслугованих турис-
тів, осіб 2 019 576 30 922 7 464 45 809 11 720

Розподіл туристів за метою 
поїздки, осіб:

– дозвілля і відпочинок 1 702 940 30 266 7 359 41 197 10 243

– лікування 36 439 88 38 74 198
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Для аналізу нами обрано дестинації, що в залеж-
ності від їх приймальної здатності представляють 
собою зони, які допускають лише певний рівень інтен-
сивності прийому туристів (навіть якщо можна роз-
ширити масштаби діяльності закладів розміщення). 
Такими місцями є, наприклад, морські узбережжя 
півдня України, а саме Одеська, Миколаївська,  
Херсонська і Запорізька області. Оцінка рівня конку-
рентоспроможності проводилась за даними 2015 р.

Дані для дослідження зібрані за допомогою 
форми № 1-ТУР «Звіт про діяльність туристичної 
організації» та містяться на сайті Державної служби 
туризму і курортів України (ДСТК) [6]. Ці відомості, 
оприлюднені в масштабах країни в розрізі її кон-
кретних адміністративно-територіальних одиниць, 
є єдиним офіційним джерелом інформації, завдяки 
якому можна провести аналіз конкурентоспромож-
ності туристичних дестинацій, визначаючи їх місце  
в конкурентному середовищі, та запропонувати 
шляхи її підвищення (табл. 1).

Для дослідження конкурентоспромож-
ності туристичних дестинацій нами обрано 
індикаторні методи, бо нині вони широко 
використовуються іноземними інвесторами 
для визначення оптимального розміщення 
капіталовкладень. Метод рангів передбачає 
визначення місця дестинацій-конкурентів 
за кожним ключовим індикатором конку-
рентоспроможності шляхом ранжування 
часток досягнутих значень показників. 
Найкраще значення індикатора отримає 
мінімальний ранг.

Загальна сума рангів за ключовими 
індикаторами дозволить визначити дести-
націю-лідера досліджуваної групи, рівень 
конкурентоспроможності якого найвищий 
за критерієм мінімуму рангів. Індикато-
рами конкурентоспроможності виступають 
кількісні та вартісні показники, порів-
няння яких відбувається за відносним 
показником частки.

Нами сформовано систему оціночних 
показників, виходячи з цілей оцінювання конкурен-
тоспроможності туристичних дестинацій та з ураху-
ванням наявної інформації (табл. 2).

Результати розрахунку усереднених оціночних 
показників конкурентоспроможності туристичних 
дестинацій півдня України представлені у таблиці 3 
та на рисунку 1.

Результати розрахунків, наведені в таблиці 3, 
свідчать про те, що жодна з туристичних дестинацій 
не вийшла за коло усереднених значень по Україні. 
Разом з тим, середня вартість туристичного 
обслуговування в Миколаївській та Одеській дести-
націях перевищила середньостатистичне значення та 
вказує на здорожчання туристичного обслуговування 
в цих дестинаціях (рис. 1). Лідером в конкурентній 
боротьбі є Одеська дестинація за рахунок вищих серед-
ніх платежів до бюджету; кращої продуктивності 
роботи суб’єктів туристичної діяльності; більших сум 
середнього доходу у розрахунку на одного працівника 
і на одного суб’єкта туристичної діяльності; кіль-

Таблиця 2
Система оціночних показників конкурентоспроможності туристичної дестинації

Показники Роль показника Метод (алгоритм) розрахунку

Середня вартість туробслуго-
вування

Характеризує грошове вираження вар-
тості обслуговування одного туриста 
(грн.)

Відношення обсягу наданих туристичних 
послуг, тис. грн., до кількості туристів, осіб

Середні платежі до бюджету

Характеризує грошове вираження 
сплати бюджетних податків у розра-
хунку на одного суб’єкта туристичної 
діяльності (тис. грн.)

Відношення обсягів платежів до бюджету, 
тис. грн., до кількості фактично працюючих 
суб’єктів туристичної діяльності, од.

Продуктивність роботи 
суб’єктів туристичної діяль-
ності

Характеризує середній рівень доходів у 
розрахунку на одного суб’єкта турис-
тичної діяльності (тис. грн.)

Відношення обсягу наданих туристичних 
послуг, тис. грн., до кількості фактично пра-
цюючих суб’єктів туристичної діяльності, од. 

Ефективність роботи турис-
тичної дестинації

Характеризує середню кількість турис-
тів у розрахунку на одного суб’єкта 
туристичної діяльності, од. (осіб)

Відношення кількості обслугованих турис-
тів, осіб, до кількості фактично працюючих 
суб’єктів туристичної діяльності, од.

Середній дохід у розрахунку 
на одного працівника

Характеризує ефективність викорис-
тання трудових ресурсів дестинації 
(тис. грн.)

Відношення суми доходу від надання турис-
тичних послуг, тис. грн., до середньообліко-
вої кількості штатних працівників, осіб

Середня кількість туристів у 
розрахунку на одного праців-
ника

Натуральний показник ефективності 
використання трудових ресурсів (осіб)

Відношення кількості обслугованих туристів, 
осіб, до середньооблікової кількості штатних 
працівників, осіб

Середній дохід у розрахунку 
на одного суб’єкта туристич-
ної діяльності

Характеризує ефективність викорис-
тання потенціалу суб’єкта туристичної 
діяльності (тис. грн.)

Відношення суми доходу від надання 
туристичних послуг, тис. грн., до кількості 
фактично працюючих суб’єктів туристичної 
діяльності, од.

Середня кількості штатних 
працівників на одного суб’єкта 
туристичної діяльності

Характеризує забезпеченість трудовими 
ресурсами дестинації (осіб)

Відношення середньооблікової кількості 
штатних працівників, осіб, до кількості 
суб’єктів туристичної діяльності, од.
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Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності  
туристичних дестинацій півдня України
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кості штатних працівників на одного суб’єкта турис-
тичної діяльності, яка відповідає загальнодержавній.

Їй належить стабільно високий ранг практично  
за всіма показниками розвитку туризму (за винятком 
середньої кількості туристів у розрахунку на одного 
працівника). Згідно ранжування, до числа основних 
конкурентів Одеської дестинації належать Запорізька 
та Херсонська дестинації. Аутсайдером за даними 
розрахунків постає Миколаївська дестинація.

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
наступні висновки. Серед проблем, які гальмують 
розвиток туристичних дестинацій та знижують їх 
конкурентоспроможність, є такі:

- недосконалість системи статистичних спостере-
жень у сфері туризму; 

- відсутність потужного Інтернет-ресурсу, який 
повинен висвітлювати всі події відносно розвитку 
туризму в дестинації для всіх суб’єктів туристичного 
ринку;

- слабкість державної підтримки популяриза-
ції турстичного продукту дестинацій на світовому 
туристичному ринку;

- відсутність державної системи стимулювання 
туристичних дестинацій, які створюють інноваційні 
турпродукти, системи комплексного просування 
туристичного продукту;

- короткостроковість туристичного сезону на мор-
ських узбережжях та оптимізація структури турис-
тичного потоку за метою подорожі;

- повільна розбудова якісної інфраструктури та 
низька інвестиційна активність дестинацій;

- недостатній рівень забезпеченості дестинацій висо-
кокваліфікованими фахівцями індустрії туризму тощо.

Для досліджуваних дестинацій пропонуємо впро-
ваджувати наступні конкурентні стратегії:

- постійного наступу (полягає в безперервному удо-
сконаленні та розробці інноваційних туристичних про-
дуктів, залученні відпочиваючих шляхом введення 
нових (медичних і анімаційних) послуг та зниження 
вартості туристичного обслуговування) – для лідера;

- оборонна, фокусування та диференціації (орієн-
тація курортних зон на певний сегмент ринку) – для 
послідовника;

- кардинальної зміни (з'ясування причин кризи і 
пошук заходів підтримки курортної зони; залучення 
інвестицій тй її розвиток; перепрофілювання) – для 
аутсайдера.
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Таблиця 3
Ранжування туристичних дестинацій півдня України  

за їх часткою до усереднених значень загального показника

№ Показники Одиниці 
виміру Україна

у т.ч. по окремих дестинаціях

Запорізька Миколаївська Одеська Херсонська

1
Середня вар-
тість туробслу-
говування

тис. грн. 9,37 8,56 12,33 12,12 6,60

% 100 91,4 131,6 129,3 70,4

ранг х 2 4 3 1

2
Середні 
платежі до 
бюджету

тис. грн. 24,66 8,24 6,1 12,86 4,02

% 100 33,4 24,7 52,1 16,3

ранг х 2 3 1 4

3

Продуктив-
ність роботи 
суб’єктів 
туристичної 
діяльності

тис. грн. 5 947,96 1 890,12 1 534,22 2 265,59 1 460,49

% 100 31,8 25,8 38,1 24,6

ранг х 2 3 1 4

4

Ефективність 
роботи турис-
тичної дести-
нації

осіб 634,7 220,9 124,4 187,0 221,1

% 100 34,8 19,6 29,5 34,9

ранг х 2 4 3 1

5

Середній дохід 
у розрахунку 
на одного пра-
цівника

тис. грн. 523,1 77,6 70,8 262,9 101,2

% 100 14,8 13,5 50,3 19,3

ранг х 3 4 1 2

6

Середня кіль-
кість туристів 
у розрахунку 
на одного пра-
цівника

осіб 210,6 128,3 102,2 64,2 144,7

% 100 60,9 48,5 30,5 68,7

ранг х 2 3 4 1

7

Середній дохід 
у розрахунку 
на одного 
суб’єкта 
туристичної 
діяльності

тис. грн. 1 576,16 133,66 86,15 766,2 154,7

% 100 8,5 5,5 48,6 9,8

ранг х 3 4 1 2

8

Середня кіль-
кість штатних 
працівників 
на одного 
суб’єкта 
туристичної 
діяльності

осіб 3,0 1,72 1,22 2,9 1,5

% 100 57,3 40,7 96,7 50,0

ранг х 2 4 1 3

Загальний ранг х х 18 29 15 18
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Статья посвящена исследованию проблем инновационного развития агропромышленного производства региона, разра-
ботке концепта кластерной модели на основе «зеленой экономики». Очерчены теоретические положения организационно-
экономического построения отношений в агропроизводственной системе на принципах инновационности, устойчивого развития 
и конкурентоспособности.
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Rybachuk V.P. CLUSTER MODEL OF THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION’S INNOVATION DEVELOPMENT 
ON THE BASIS OF THE «GREEN ECONOMICS»

The article is dedicated to the research of the problems of the regional agro-industrial production’s innovation development, to 
the development of the cluster model on the basis of the «green economics» concept. Theoretical and methodological principles of 
organizational and economic relations in the agro-industrial system construction by the principles of innovation, sustainability and 
competitiveness.
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Постановка проблеми. Інноваційний розвиток 
видається надзвичайно складним процесом, який вбу-
дований у всі сфери життєдіяльності людини, включа-
ючи агропромислове виробництво. Це дійсно виглядає 
так, що людство в будь-яких діях потребує інновацій, 
особливо тоді, коли мова йде про продуктивність, від-
новлюваність, забезпечення сталого розвитку. Агро-
промислове виробництво в цьому плані стоїть осо-
бняком, адже має територіальну прив’язку, залежне 
від природно-кліматичних умов і регіональних осо-
бливостей, тому, безумовно, необхідною є розробка 
та впровадження передових способів організації його 
інноваційного функціонування. Головні ж резерви 
продуктивності галузі, її відповідності реаліям життя 
людей, зосереджені в системі організаційно-еконо-
мічних інновацій, тому питання кластеризації постає 
одним із таких у вітчизняній агровиробничій системі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
джувана проблема є об’єктом пошукових інтер-
есів цілої низки науковців. По суті, у представле-
ному вигляді питання аналізу останніх досліджень 
та публікацій необхідно структурувати за окремими 
напрямами, зокрема це: кластеризація, інновації 
та інноваційний розвиток агропромислового вироб-
ництва і «зелена економіка». Усі названі напрями 
активно досліджуються. Вивченням питання класте-
ризації та економічного моделювання наука завдячує 
М. Войнаренку [1; 17], М. Портеру [2], О. Соскіну [3], 

Г. Шумській [7], Є. Терешину [8], Е. Карапетяну [14],  
М. Кропивку [15], C. Cоколенко [16], М. Зубцю [18],  
С. Володіну [18], О. Тищенко [20]; інновацій та інно-
ваційного розвитку агропромислового виробництва –  
М. Шарко [4], О. Шпикуляку [5; 9; 21; 22], В. Шеба-
ніну [10], О. Дацію [19]; проблемами становлення 
«зеленої економіки» займалися Я. Квач, К. Фірсова,  
О. Борисов [6], О. Чмир, Н. Захаркевич [12] та ін. 
Нами пропонується розглянути питання більш комп-
лексно, для чого обґрунтовуємо відповідну об’єднавчу 
концепцію його представлення, що дасть можли-
вість вибудувати бачення сталого розвитку регіону на 
засадах кластеризації, інноваційного моделювання і 
принципів «зеленої економіки», долучившись, таким 
чином, до фундаментальної наукової дискусії.

Мета статті полягає в опрацюванні теоретико-мето-
дичних положень і представлення концепції практич-
них рекомендації з реалізації ідеї побудови кластер-
ної моделі інноваційного розвитку агропромислового 
виробництва регіону на засадах «зеленої економіки».

Виклад основного матеріалу дослідження. Необ-
хідність предметного окреслення змісту підня-
тої проблеми і розробки пропозицій із підходів до  
її вирішення визначена об’єктивними потребами 
інноваційності агропромислового виробництва, запро-
вадження кластерної моделі виробничо-ринкового 
обміну на рівні окремого регіону держави – Мико-
лаївської області. Пропонується типологічний вимір 
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регіонального кластера за функціональними озна-
ками «зеленої економіки», адже в цьому вбачаємо 
стратегічний пріоритет інноваційного розвитку  
за орієнтирами сталості, відновлюваності, агроеко-
номічної безпеки.

«Зелена економіка» тяжіє до так званої іннова-
ційної багатоаспектності, яка стосується всіх сфер 
життєдіяльності людини, особливо агропромисло-
вого виробництва, сільських територій. Кластери-
зація, або кластерна модель, інноваційного роз-
витку агропромислового виробництва регіону на 
засадах «зеленої економіки» – це якоюсь мірою 
панацея від деструктивних діянь людини у фокусі 
раціоналізації використання агроресурсів.

Кластерна модель – це організаційна основа 
політики забезпечення регіональної конкуренто-
спроможності, а також галузевої, продуктової тощо; 
«зелена економіка» – тип, модуляція організа-
ційно-інституційних взаємодій учасників кластера  
(регіону), а інноваційний розвиток – наслідок, ефект, 
спосіб переходу до нових, більш «продуктивних» 
якостей системи. Схематичне представлення спів- 
відношення даних дослідницьких позицій у найпро-
стішому вигляді представлене нами на рис. 1.

Раціональним уважаємо підхід до подальшого 
дослідження проблеми, який дасть змогу теоретично 
обґрунтувати взаємозв’язки між складниками (рис. 1) 
і вказати на доцільні агрополітичні дії, які слід вико-
нати, втілити інституційно. Мета ж кластеризації – це 
ефективність, відновлюваність, сталість, конкуренто-
спроможність, соціальна спрямованість, продуктив-
ність. Принципи «зеленої економіки» є найбільш при-
йнятними для розвитку сучасного глобалізованого 
агропромислового виробництва, консолідують інтереси 
учасників регіонального кластера як модель функціо-
нування, типологічна конструкція організаційно-еко-
номічного розвитку на засадах інноваційності.

Досліджуючи проблему розвитку агропромисло-
вого виробництва в заданому контексті, вважаємо, 
що це дасть можливість визначити регіональну спе-
ціалізацію, забезпечити раціональну координацію 

відносин. Методично цей висновок витікає зі змісту 
визначень понять, які означують функціональні 
характеристики досліджуваної кластерної моделі, 
зокрема: кластер, модель, економічна модель, іннова-
ційна модель, агропромислове виробництво, «зелена 
економіка» (табл. 1).

Фактично «зелена економіка», яка в нашому 
випадку є функціональною проекцією практики 
агропромислового виробництва, інструментально 
пропонується до втілення у формі кластерної моделі 
інноваційного розвитку. Тому ми концептуально 
розглядаємо її як ідеологічну основу побудови регі-
онального інноваційного кластера агропродоволь-
чого спрямування, який об’єднуватиме всіх бажаю-
чих цього суб’єктів цієї галузі і дотичних до неї для 
втілення головної ринкової мети – підвищення кон-
курентоспроможності на засадах сталого розвитку.  

Таблиця 1
Категорії і поняття формації кластерної моделі інноваційного розвитку агропромислового виробництва 

Категорія Характеристики змісту визначення Автор

Кластер 

Зосередження в географічному регіоні взаємозалежних підприємств та установ у 
границях певної області [1]. Включає: постачальників спеціального оснащення, 
нових технологій, послуг, інфраструктури, сировини, додаткових продуктів; органи 
влади, університети, центри стандартизації, торговельні асоціації, тощо [1, с. 26]. 
Сукупність географічно близьких взаємозв’язаних компаній, організацій, які діють 
у споріднених галузях, конкуруючи, але ведучи спільну роботу зі взаємного підви-
щення конкурентоспроможності [2, с. 258].

М. Портер, 
М. Войнаренко

Модель Прообраз об’єкта, представлення реально існуючого або уявного об’єкта в абстрак-
тному представленні його властивостей

Довідкова  
література

Економічна 
модель

Система взаємозв’язків між економічними змінними. Абстрактно-інформаційний 
опис реального стану та перспектив розвитку системи взаємозв’язків, що станов-
лять каркас економіки на певному рівні (мікро-, макро-, мезо-, глобальний), за 
допомогою вербальних (словесних) чи логіко-математичних (або їх поєднання) 
методів вираження [3]

О. Соскін

Інноваційна 
модель

Сукупність організаційно-економічних орієнтирів розвитку науково-технологічної 
сфери у взаємозв’язку з виробництвом, яка зорієнтована на: приріст ВВП за раху-
нок виробництва-реалізації наукомісткої продукції та послуг; підвищення конку-
рентоспроможності економіки [4], суб’єктів господарювання і товарів (авт.); спосіб 
модернізації суспільно-економічних відносин [5]

М. Шарко,  
О. Шпикуляк

Агропромислове 
виробництво

Система відносин із виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки 
з метою забезпечення ефективного задоволення продовольчої, економічної, енерге-
тичної безпеки, а також створення додаткового продукту (авт.)

Автор статті

«Зелена  
економіка»

Модель розвитку агропромислового виробництва і сільських територій, заснована на 
принципах сталості господарювання, відновлюваності ресурсів, пріоритетах екологіч-
ності, біоефективності тощо (авт.). Економіка, яка підвищує добробут людей і забез-
печує соціальну справедливість, а також істотно знижує ризики для довкілля [6]

Я. Квач,  
К. Фірсова,  
О. Борисов

Джерело: сформовано автором на основі [1–6]

Рис. 1. Схема функціональних взаємозв’язків  
і цвілевих орієнтирів кластеризації агропромислового 
виробництва регіону на засадах «зеленої економіки»
Джерело: розроблена автором

Державна політика інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва регіону

Кластерна модель

«Зелена економіка»

Інноваційний розвиток – «нова якість»

Сталий розвиток агропромислового виробництва регіону

верстка
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По суті, сама «зелена економіка» є функціональним 
представленням інноваційної моделі, формалізованої 
у вигляді кластера.

Для більш глибокого обґрунтування концептуаль-
них положень змістовної характеристики пропонованої 
моделі необхідно наголосити на необхідності практич-
ного дотримання принципів: кластеризації, іннова- 
ційного розвитку, «зеленої економіки» (табл. 2).

Дотримання принципів повинно бути комплек-
сним, тобто таким, що враховує принципи кластери-
зації, інноваційного розвитку і «зеленої економіки»,  
лише тоді агропромислове виробництво (у нашому 
випадку – Миколаївській області) дійсно буде спро-
можним розвиватися за втілення пропонованої моделі.

Кластерна модель інноваційного розвитку агро-
промислового виробництва регіону на засадах «зеле-
ної економіки», яку ми концептуально представляємо  
в проекції Миколаївської області – це дійсно інно-
ваційна модель, особливо на теренах України, адже 
зазвичай про новації говорить наука, а практичного 
втілення вони не набувають. Через наявність фун-
даментальних інституційних проблем у формуванні 
інноваційної моделі розвитку агропромислового 
виробництва регіону в запропонованих контурах 
кластера й «зеленої економіки» бажано реалізову-
вати концепцію «керованої» дифузії інновацій, тобто 
впроваджувати вже відомі у світі інновації, тим 
самим прискорюючи набуття сталості в агрожиттє-
діяльності. Це реальний шлях модернізації всієї сис-
теми агропромислового виробництва, він, на нашу 
думку, найбільш короткий в часі і найефективніший 
організаційно-економічно.

У практичному плані модернізації найбільш при-
йнятними видами економічної діяльності, альтерна-
тивними агровиробництву, є такі як: альтернативна 
(відновлювана) енергетика, насамперед біоенергетика; 
зелений туризм; «зелені» продовольчі продукти – 
виробництво екологічно чистого продовольства тощо. 
Принципи організації такого інноваційного вироб-
ництва через створення пропонованої моделі регіо-
нального кластера вже давно відомі, потрібно лише 
правильно їх «накласти» на наявну ресурсну базу. 
Таким чином, сьогодні слід робити ставку на багато-
функціональність галузі шляхом поєднання сільсько-
господарських видів діяльності з дотичними до них  
у контексті інноваційної моделі сталого розвитку, 
яка вирішуватиме не тільки економічні, а й соці-
альні проблеми регіонального сільського розвитку.

Висновки. Засади, пріоритети, закріплені 
принципами «зеленої економіки», за їх адек-
ватного втілення, зокрема в конструктивному 
плані формування кластера, забезпечать ста-
лість, конкурентоспроможність, широкопланове 
задоволення потреб соціуму (індивіда). Щодо 
агропромислового виробництва, то в цьому вба-
чаємо безумовний ефект і необхідність запрова-
дження концепції сталого розвитку. Наприклад, 
якщо взяти за модель визначення М. Портера [2],  
то для створення ефективного, функціонального 
агропромислового кластера на базі Миколаїв-
ської області є всі необхідні можливості. А саме: 
ресурсно-підприємницький складник (підприємства 
з виробництва сільськогосподарської продукції та 
її переробки); інфраструктурний (підприємства зі 
зберігання й підтримки експорту агропродовольчої 
продукції); науково-інноваційний (установи науко-
вого забезпечення і впровадження агроінновацій); 
освітньо-навчальний (заклади освіти різних рівнів 
підготовки фахівців аграрного спрямування); спеці-
алізовані державні інституції (уповноважені органи 
з контролю-координації розвитку агрогосподар-
ського процесу й взаємодії з елементами ринкового 
механізму). У цілому інноваційна модель повинна 
втілюватися в конкретних агроінноваційних проек-
тах для сприяння системному залученню інвести-
цій, самі ж ці проекти можуть бути кластеризовані 
в регіональному вимірі та спрямовані на реалізацію 
пріоритетів «зеленої економіки». Кластерна модель 
є пріоритетною, адже вона забезпечує ефективність 
упровадження, поширення інновацій шляхом здій-
снення «керованої» дифузії.
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Таблиця 2
Категорії і поняття формації кластерної моделі інноваційного розвитку  

агропромислового виробництва 

Принципи 

Кластеризації Інноваційного розвитку «Зеленої економіки»

Географічної локалізації, мере-
жевої конструкції системи 
позиціонування учасників; 
системності, комплексності, 
оптимальності, ефективності; 
оптимуму різноманіття; вза-
ємодоповнюваності; кооперації; 
свободи виходу (входу); авто-
номії прийняття управлінських 
рішень; безперешкодного рівно 
конкурентного доступу до знань 
та інновацій; інноваційності та 
синергізму [7, 8]; консолідації 
ресурсів на засадах платності; 
відкритості і демократичності 

Динамічності, адаптив-
ності, самоорганізації, 
саморозвитку, науко-
вості, всебічної інте-
лектуалізації, загаль-
нодоступності знань, 
комплексності, інвести-
ційно-інноваційної при-
вабливості, гнучкості, 
раціональності економіч-
ної поведінки, наукової 
обґрунтованості ризику, 
підприємливості, профе-
сіонального прийняття 
управлінських рішень

Нульові викиди вуглецю; безвідходне виробництво; сталий 
розвиток транспорту; екологічно чисті матеріали; стале 
харчування; стале управління водними ресурсами; захист 
та відновлення існуючого біорізноманіття; відродження 
місцевої культури і збереження спадщини; створення 
сильної місцевої економіки та забезпечення справедливої 
міжнародної торгівлі; зміцнення здоров’я і забезпечення 
благополуччя населення [11; 12]; орієнтація на забез-
печення сталого розвитку; рівність і справедливість і в 
межах одного покоління, і між поколіннями; обережність 
щодо потенційних впливів на суспільство і навколишнє 
середовище; адекватний облік природного та соціаль-
ного капіталу; стале й ефективне використання ресурсів, 
споживання і виробництво; викорінення бідності і підви-
щення конкурентоспроможності економіки [12; 13]

Джерело: сформовано автором на основі  [7–13]
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ВИБІР СТРАТЕГІЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ1 

Статтю присвячено обґрунтуванню вибору стратегій еколого-економічного розвитку регіону. Сформовано деталізовану 
структуру процесу формування стратегії еколого-економічного розвитку регіону. Розроблено критерії вибору оптимальної стра-
тегії еколого-економічного розвитку регіону, які базуються на визначенні еколого-економічної ефективності розвитку регіону. 
Сформовано систему якісних показників еколого-економічного стану регіону. 

Ключові слова: еколого-економічний розвиток, регіон, стратегія, довкілля, валовий регіональний продукт, природні ресурси.

Вороненко В.И. ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Статья посвящена обоснованию выбора стратегий эколого-экономического развития региона. Сформирована детализирован-

ная структура процесса формирования стратегии эколого-экономического развития региона. Разработаны критерии выбора опти-
мальной стратегии эколого-экономического развития региона, основанные на определении эколого-экономической эффективности 
развития региона. Сформирована система качественных показателей эколого-экономического состояния региона. 

Ключевые слова: эколого-экономическое развитие, регион, стратегия, окружающая среда, валовой региональный продукт, 
природные ресурсы.

Voronenko V.I. THE SELECTION OF THE REGION'S ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY
The article focuses on justification the selection of the region's ecological and economic development strategy. Detailed structure 

of the process of formation of the region's ecology and economic development strategy was formed. In the framework of the research, 
the criteria for choosing the optimal strategies for the regions, based on the determination of ecological and economic efficiency of 
development of the region, were suggested. The existing system of ratios of ecological and economic state of the region was formed.

Keywords: ecological and economic development, region, strategy, environment, gross regional product, natural resources.

Постановка проблеми. Успіх досягнення еко-
лого-економічного розвитку в Україні залежить від 
багатьох факторів і насамперед від обґрунтованості 
стратегій, що покликані його забезпечити. Вирі-
шення проблем економічного розвитку і мінімізації 
пов’язаних із цим негативних наслідків впливу на 
довкілля значною мірою локалізується в місцях їх 
виникнення, тобто на регіональному рівні. Сучасне 
загострення цих проблем на шляху до сталого роз-
витку викликає необхідність науково і методично 
обґрунтованого вдосконалення інструментів вибору 
еколого-економічних стратегій розвитку регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широ-
кому колу стратегічних питань проблематики еко-
лого-економічного розвитку регіонів присвячено праці 
О.Ф. Балацього, Л.Г. Мельника, якими розроблено 
фундаментальні засади еколого-економічної оцінки 
стану територій [1; 9]; Л.В. Жарової, якою вирішу-
вались еколого-економічні проблеми систем [2; 5];  
І.Є. Ярової, якою розглядалось розв’язання еколого-
економічних проблем виробництва [3]; Г.Є. Мекуш,  
якою досліджувались еколого-економічні стратегії 
регіонів [4]; У. Ізарда, яким розроблено методи ана-
лізу регіонів [6]; М.Я. Лемешева, яким запропоно-
вано інструменти аналізу еколого-економічного стану 
територій [7]; В.І. Карамушки, яким досліджува-
лись інструменти оцінки екологічної збалансованості 

стратегій розвитку [8]; І.М. Сотник, якою розроблено 
еколого-економічні механізми стимулювання розви-
тку [10; 11]. Вирішення зазначених проблем започат-
ковано у працях [12; 13], де нами розроблені прин-
ципи оцінки еколого-економічного розвитку регіонів 
і вибору для них відповідних стратегій.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на накопичений досвід, нау-
кові засади обґрунтування регіональних стратегій як 
інструмента забезпечення еколого-економічного розвит- 
ку регіону потребують подальшого дослідження. Зали-
шаються недостатньо розкритими питання визначення 
критеріїв оцінювання еколого-економічного розвитку 
та вибору відповідних стратегічних напрямів еколо-
гічно спрямованої трансформації регіонів України. 

Мета статті полягає в удосконаленні науково-
методичних підходів до вибору стратегій еколого-
економічного розвитку регіону на основі оцінки його 
еколого-економічного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еконо-
мічна діяльність людини сьогодні супроводжується 
активною витратою природних ресурсів та масштаб-
ним забрудненням біосфери, що призводить до немож-
ливості природи компенсувати деструктивний вплив, 
який не лише має дуже високий рівень, а й приско-
рено збільшується. Тому шляхи вирішення цих про-
блем насамперед полягають у захисті довкілля від 
забруднення, оптимізації використання і видобування 
природних ресурсів та впровадженні заходів щодо їх 
швидкого відновлення. Більшість науковців визнає, 
що забезпечити ці процеси можна за допомогою стра-

1- Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом 
Президента України за конкурсним проектом № Ф66/12689 Дер-
жавного фонду фундаментальних досліджень
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тегій еколого-економічного розвитку територій з ура-
хуванням регіональних особливостей. Це пов’язано  
з тим, що регіони значно відрізняються за економіч-
ним та природно-ресурсним потенціалом, інфраструк-
турою та за впливом на довкілля.

Аналіз досліджень [1–11] за цією проблематикою 
дав змогу зробити висновок, що у стратегіях розви-
тку регіонів екологічний фактор тісно пов'язаний з 
економічним, оскільки він може бути як рушійною 
силою розвитку, так і обмежувальним фактором, 
тому важливо обґрунтувати його стратегічне місце 
та значення. Під час формування стратегії еколого-
економічного розвитку регіону необхідно встановити 
науково обґрунтовані напрями оптимального спо-
живання природних ресурсів та прийнятного еко-
деструктивного впливу на довкілля регіону. Також 
повинні бути вдосконалені інструменти регулювання 
еколого-економічної взаємодії між державними орга-
нами та суб’єктами господарювання. 

У стратегії еколого-економічного розвитку регіону 
необхідно створити такий механізм її реалізації, щоб це 
не зашкодило інтересам населення. Насамперед це сто-
сується економічних та соціальних аспектів. Важливо 
впровадити механізм постійного вдосконалення системи 
природокористування регіону, заклавши надійну основу 
для його екозбалансованого розвитку. Успіх реалізації 
стратегії залежить від правильної постановки пріори-
тетних завдань, від скоординованої роботи центральних  
і місцевих органів влади та від їх реальних дій.

Ґрунтуючись на системному підході до розроблення 
стратегій еколого-економічного розвитку регіонів та 
спираючись на загальноприйняті відповідні методики, 
було визначено структуру процесу формування страте-
гії еколого-економічного розвитку регіону, яка містить 
такі частини: систему цілепокладання, аналітично- 
оціночну частину, етап розроблення та етап реалізації.

У ході дослідження було доведено, що в системі 
обґрунтування стратегії еколого-економічного роз-
витку регіону необхідно задіяти широкий спектр 
методів та інструментарію. Головний інтерес у цьому 
становлять методи та інструменти аналізу й оцінки 
еколого-економічного стану регіону, вибору опти-
мальної стратегії та оцінки її результативності.  
Але спочатку аналізуються вже існуючі стратегічні 
розробки з подібним змістом.

 Було розглянуто різні аспекти регіонального еко-
лого-економічного розвитку за допомогою стратегій, 
сучасні підходи та методики його оцінки і встанов-
лено, що існуючі еколого-економічні показники стану 
регіону потребують доповнення через їх недостатність  
для вирішення завдань дослідження. Це дало змогу 
сформувати систему якісних показників для аналізу 
й оцінки еколого-економічного стану регіону. За допо-
могою цих показників можна оцінити еколого-еконо-
мічну ефективність розвитку регіону і на основі цього 
вибрати оптимальну стратегію еколого-економічного 
розвитку регіону, що дасть змогу значно спростити про-
цес формування відповідних стратегій. Під оптималь-
ною стратегією еколого-економічного розвитку регіону 
розуміється стратегія, яка, виходячи з еколого-еко-
номічної ситуації, що склалася в регіоні, дасть змогу 
одержати для нього максимальний економічний ефект 
за мінімальної заподіяної шкоди його довкіллю. Про-
позиція вибирати оптимальну стратегію саме за станом 
регіону виправдовується тим, що сучасні економічні 
системи функціонують в умовах нестабільності зовніш-
ніх і внутрішніх факторів впливу. Запропонована  
система вміщує 16 якісних показників еколого- 
економічного стану регіону, які об’єднані в чотири 
блоки, по чотири показники в кожному блоці:

1) блок показників економічного результату на 
одиницю використання природних ресурсів за вира-
хуванням вартісної оцінки їх виснаження у регіоні 
за рік:

,)(;)( земземіii КВЗРРАсWЕСКВПРРАВРПЕС −−=−−= =               (1)

де: ЕСі – показник економічного результату на 
одиницю використання і-го природного ресурсу у 
регіоні; ВРП – валовий регіональний продукт, грн.; 
А  – амортизація основних фондів регіону, грн.; 
ВПРР – вартісна оцінка виснаження природних 
ресурсів регіону, грн.; Кі – вартісна оцінка кількості 
використаного і-го природного ресурсу регіоном, 
грн.; ЕСі=зем – показник економічного результату на 
одиницю використання земельних ресурсів у регіоні; 
W – валові продукція і послуги із земельних ресурсів 
регіону, грн.; Ас – амортизація основних фондів у сіль-
ському господарстві регіону, грн.; ВЗРР  – вартісна 
оцінка виснаження земельних ресурсів регіону, грн.;  
Кзем – вартісна оцінка площі земель, з яких отриму-
ються продукція і послуги, грн. 

Перший блок містить показники економічного 
результату на одиницю використання в регіоні:  
1) водних ресурсів; 2) мінеральних та енергетичних 
ресурсів; 3) лісових ресурсів; 4) земельних ресурсів; 

2) блок показників економічного результату за 
вирахуванням еколого-економічних витрат на оди-
ницю збитків від екодеструктивного впливу на 
довкілля регіону за рік:

Е3j=(BРП – А – ЕВР)/Мj,                (2)

де ЕЗj – показник економічного результату на 
одиницю збитків від екодеструктивного впливу j-го 
виду на довкілля регіону; ВРП – валовий регіональ-
ний продукт, грн.; А – амортизація основних фон-
дів регіону, грн.; ЕВР – сумарні витрати на штрафи 
та платежі за екодеструктивну діяльність, а також 
витрати природоохоронного призначення в регіоні, 
грн.; Мj – економічний збиток від екодеструктивного 
j-го виду впливу регіону на довкілля, грн.

Другий блок містить показники економічного 
результату на одиницю збитків від екодеструк-
тивного впливу на довкілля регіону внаслідок:  
1) забруднення атмосферного повітря; 2) забруднення 
водних ресурсів; 3) утворення відходів; 4) порушення 
земельних ресурсів;

3) блок показників співвідношення вартісної 
оцінки відновлених природних ресурсів та витрат на 
їх відновлення в регіоні за рік:

,QQвQ CVk =                                                                                     (3)

де kвQ – показник співвідношення вартісної 
оцінки відновленого суб’єктами господарської діяль-
ності Q-го природного ресурсу та витрат на його від-
новлення в регіоні; VQ – вартісна оцінка відновленого 
Q-го природного ресурсу в регіоні, грн.; СQ – сумарні 
поточні витрати в регіоні на відновлення Q-го при-
родного ресурсу, грн.

Третій блок містить показники співвідношення 
вартісної оцінки відновлених природних ресурсів та 
витрат на відновлення у регіоні: 1) лісових ресурсів;  
2) земельних ресурсів; 3) водних ресурсів; 4) біоре-
сурсів.

Для третього блоку вартісну оцінку відновленого 
Q-го природного ресурсу суб'єктами господарювання 
в регіоні за рік пропонується розраховувати за такою 
методикою: 
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де: VЛ – вартісна оцінка відновлених лісових ресур-
сів регіону, грн.; Пд– середньорічний приріст дере-
вини по z-му лісовому господарству регіону, м3/га; 
SЛ – площа висадженого, висіяного та природно понов-
леного лісу в z-му лісовому господарстві регіону, га; 
чд – середньорічна вартісна оцінка одиниці ліквідної 
деревини лісозаготівель z-го лісового господарства регі-
ону, грн./м3; n1 – кількість лісогосподарств у регіоні; 

VЗ – вартісна оцінка відновлених земельних ресур-
сів регіону, грн.; SЗ – площа відновлених земельних 
ресурсів в у-му адміністративному районі регіону, га;  
Гоз – середньорічна нормативна грошова оцінка 
гектара орних земель для у-го адміністративного 
району, грн./га; n2 – кількість адміністративних 
районів у регіоні;

VB – вартісна оцінка відновлених водних ресурсів 
регіону, грн.; Н – об’єм відновлених водних ресурсів 
у регіоні, м3; чв – вартісна оцінка одиниці об’єму від-
новлених водних ресурсів залежно від поверхневого 
водного басейну, грн./м3; 

VТ – вартісна оцінка відновлених біоресурсів 
регіону, грн.; Б – абсолютний приріст кількості біо-
ресурсів х-го виду в регіоні, од.; чд – середня вартісна 
оцінка одиниці біоресурсу х-го виду, грн./од.; n3 – 
кількість видів біоресурсів, що розглядаються;

4) блок показників співвідношення вартісної 
оцінки відвернених збитків та витрат на запобігання 
забрудненню довкілля в регіоні за рік:

gзU= ВЗU/ СU,                        (5)

де: gзU – показник співвідношення вартісної 
оцінки відвернених збитків та витрат на запобігання 
U-го виду забруднення довкілля в регіоні; ВЗU –  
відвернений економічний збиток від U-го виду 
забруднення в регіоні, грн.; СU – сумарні поточні 
витрати в регіоні на охорону довкілля від U-го виду 
забруднення, грн.

Четвертий блок містить показники співвідношення 
вартісної оцінки відвернених збитків та витрат на 
запобігання забрудненню в регіоні: 1) атмосферного 
повітря; 2) водних ресурсів; 3) земельних ресурсів;  
4) довкілля внаслідок утворення відходів.

Для оцінки еколого-економічної ефективності 
розвитку регіону запропоновано систему зведених 
динамічних показників еколого-економічного стану 
регіону для кожного із наведених чотирьох блоків. 
Позитивний напрям динаміки всіх показників має 
однакову спрямованість – зростання. Критерієм ефек-
тивності є значення показників більше від одиниці. 
Зведені динамічні показники еколого-економічного 
стану по кожному блоку розраховуються на основі 
ланцюгових відносних приростів усіхїх показників:
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де: ІЕС, ІЕЗ, Іk, Ig – зведені динамічні показники 
еколого-економічного стану регіону для блоків 1, 2, 
3, 4 відповідно; аі, bj, cQ, dU – відповідні вагові коефі-
цієнти; Н – кількість показників у блоці; іr – рівень 
інфляції; N – кількість років, за якими здійснюється 
аналіз; п – позначення номера року.

Для визначення оптимальної стратегії еколого-
економічного розвитку для регіону розроблено кри-
теріально-квадрантний метод вибору. Він базується 
на тому, що зведені динамічні показники ІЕС та ІЕЗ 
агрегуються в еколого-економічний показник ефек-
тивності розвитку за економічним результатом щодо 
природокористування R, а показники Іk та Іg – в еко-
лого-економічний показник ефективності розвитку з 
охорони довкілля W:

R = А1•IEC + А2•IЕЗ; W = В1•Ik + В2•Ig,      (7)

де: A1, А2, B1, В2 – відповідні вагові коефіцієнти, 
які визначаються виходячи з того, що зведені дина-
мічні показники IEC та IЕЗ рівнозначні між собою у 
показнику R, а зведені динамічні показники Ik та Ig 
рівнозначні між собою у показнику W. 

Розраховані значення R і W для досліджуваного 
регіону та для України в середньому по регіонах 
дають змогу вибрати оптимальну стратегію еко-
лого-економічного розвитку цього регіону. Крите-
рій ефективності розвитку за R і W аналогічний 
критерію для зведених динамічних показників, 
тому критерії вибору стратегії встановлені відпо-
відно до R∧W ∈ (0;1)∨ 

 

(1; 2). Тобто величина, що роз-
биває площину потраплянь значень R і W на ква-
дранти, дорівнює одиниці. Залежно від одержаних 
значень R і W можливі 16 різних випадків потра-
пляння позиції регіону та України в середньому по 
регіонах до того чи іншого квадранта (рис. 1). Опти-
мальну стратегію можна обрати з чотирьох розро-
блених стратегій еколого-економічного розвитку  
регіону або з уже існуючих відповідних страте-
гій, якщо вони є. За потрапляння позицій R і W  
до групи B-F, B-G, C-F, C-G пропонується оби-
рати стратегію «лідерства» для регіону; для групи 
A-G, B-H, C-H, D-G – стратегію «відновлення»;  
для групи A-F, B-E, C-E, D-F – стратегію «перетво-
рення»; для групи A-E, A-H, D-E, D-H – стратегію 
«виходу із кризи». Після цього стратегії розгорта-
ються та уточнюються.

Для стратегії «лідерства» характерним є збере-
ження темпів еколого-економічного розвитку на 
досягнутому рівні. Стратегія полягає в необхідності 
збереження досягнутого рівня рівноваги між еко-
номічним та екологічним розвитком регіону, що 
виражається в раціоналізації природокористування, 
оптимізації деструктивного впливу на довкілля, ста-
білізації стану та якості навколишнього середовища; 
крім того, необхідно уникати дестабілізуючих розви-
ток факторів, що повинно досягатися за допомогою 
їх своєчасного виявлення.

 Для стратегії «відновлення» характерним є наро-
щування економічного зростання у поєднанні з під-
силенням природоохоронної діяльності. Стратегія 
полягає в поетапному зниженні екодеструктивного 
впливу на довкілля на фоні економічного розвитку 
регіону, зведення до мінімуму дестабілізуючих роз-
виток факторів та поступовому відновленні поруше-
ної еколого-економічної збалансованості.

Для стратегії «перетворення» характерним є пере-
гляд факторів економічного розвитку в бік інтенси-
фікації природоохоронної діяльності. Стратегія поля-
гає в обмеженні і ліквідації негативних екологічних 
процесів, більш раціональному використанні природ-
них ресурсів, локалізації дестабілізуючих розвиток 
факторів та перетворенні втраченої еколого-еконо-
мічної збалансованості.

Для стратегії «виходу із кризи» характерним є пере-
будова всіх сфер економічної діяльності на новій при-
родоохоронній основі. Стратегія полягає в припиненні 
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екодеструктивного впливу на довкілля (у тому числі 
виснаження природних ресурсів) за зменшення темпів 
економічного зростання регіону, мінімізації негативного 
впливу на населення регіону, ліквідації наслідків пору-
шення довкілля та всеосяжної зміни системи відношень 
між економікою і природою для недопущення повної 
руйнації рівноваги в екосистемах.

Для експериментального дослідження викладених 
положень як приклад була вибрана Сумська область. 
Останнім часом характер еколого-економічного роз-
витку Сумської області демонструє досить позитивні 
тенденції, що підтверджують розраховані еколого-
економічні показники ефективності розвитку за еко-
номічним результатом щодо природокористування  
R = 1,14 і з охорони довкілля W = 1,3. Фактичний 
еколого-економічний стан Сумської області також 
кращий за середньорегіональний рівень по Україні, 
для якого R = 1,02, а W = 0,96.

Комбінація одержаних значень R і W для  
Сумської області й у середньому по регіонах України 
відповідає випадку C-F потрапляння позиції до того 
чи іншого квадранта (рис. 1). Одержаний результат 
указує на необхідність вибору для Сумської області 
еколого-економічної стратегії «лідерства», згідно  
з якою потрібно зберегти темпи еколого-економіч-
ного розвитку цієї області на досягнутому рівні. 
Таким чином, існують реальні передумови обрання 
відповідної стратегії еколого-економічного розвитку 
для Сумської області, що може дати змогу в майбут-
ньому закласти підвалини для досягнення цим регі-
оном сталого розвитку.

Висновки. Узагальнення існуючих науково-мето-
дичних підходів до аналізу еколого-економічного роз-
витку регіонів переконує, що існують можливості 
залучення ефективних інструментів оцінки еколого-
економічного стану регіонів, тому для вирішення цієї 
проблеми розроблена система якісних показників. 

Для підвищення наукового рівня обґрунтування регі-
ональних стратегій еколого-економічного розвитку 
розроблено методичні підходи до формування крите-
ріальної бази щодо вибору оптимальної відповідної 
стратегії для регіону, що ґрунтується на розробле-
ній системі якісних показників його еколого-еконо-
мічного стану. Визначено еколого-економічний стан 
Сумської області, відповідно до якого розраховані 
еколого-економічні показники ефективності роз-
витку дорівнюють R = 1,14 і W = 1,3, а для Укра-
їни в середньому по регіонах R = 1,02 і W = 0,96. 
Одержані результати дають підстави свідчити про 
доцільність вибору для Сумської області еколого-
економічної стратегії «лідерства», що полягає  
у збереженні темпів еколого-економічного розвитку  
на досягнутому рівні.
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НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНО ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності природокористування, структуру капіталь-
них інвестицій на охорону навколишнього природного середовища. Запропоновано взаємозв’язок напрямів інвестиційно-іннова-
ційного механізму раціонального природокористування. Визначено, що економічний механізм забезпечення інвестиційно-інно-
ваційної діяльності являє собою певний набір інструментів і важелів, які регулюють та стимулюють розвиток науки, технологій та 
інновацій в економіці в екологічній сфері. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В статье проанализированы теоретические аспекты инвестиционно-инновационной деятельности природопользования, 
структура капитальных инвестиций на охрану окружающей среды. Предложена взаимосвязь направлений инвестиционно- 
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Постановка проблеми. Україна на сьогодні є однією 
з найзабруднійших та екологічно проблемних країн. 
За оцінками Індексу якості навколишнього природ-
ного середовища (Environmental Performance Index), 
які здійснює Йельській університет (США), Україна 
займає 87-е місце серед 163 країн світу. Рівень наванта-
ження на навколишнє природне середовище в Україні 
в чотири-п’ять разів перевищує аналогічні показники 
інших країн. За рівнем раціонального використання та 
якості водних ресурсів, за даними ЮНЕСКО, Україна 
займає 95-е місце з 122 країн світу. Стан земельних 
ресурсів в Україні близький до критичного: на всій 

території країни спостерігаються процеси деградації 
земель. Наймасштабнішими є ерозія (близько 57,5% 
земель) та забруднення земель (близько 20% території),  
а щорічні втрати гумусу становлять 0,65 т/га [1]. 

На сьогоднішній день невирішеною залишається про-
блема екологічності інвестиційної та інноваційної діяль-
ності та її ефективного використання, оскільки така 
ситуація спричинена низькою вмотивованістю еколо 
гічно орієнтованої інноваційної діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенден-
ції сучасного етапу розвитку суспільства призвели 
до необхідності впровадження новітніх підходів до 
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використання природних ресурсів, які би поєдну-
вали екологічні, соціальні, економічні, природничі 
та інші напрями. Одним з них стає стратегія зба-
лансованого розвитку як засіб інтеграції економіч-
них, соціальних та екологічних цілей для розвитку  
держав із позицій національних і міжнародних інте- 
ресів [2, с. 13]. Наукові дослідження з проблем реа-
лізації природоохоронної інвестиційно-інноваційної 
політики у сфері екології здійснюють відомі вітчиз-
няні вчені: О. Веклич, Т. Галушкіна, С. Ілляшенко, 
Т. Карпіщенко, О. Лапко, Л. Мельник, О. Проко-
пенко, О. Фурдичко, С. Харічков, М. Хвесик та ін.

Мета статті полягає в аналізі напрямів сучас-
ного стану інвестиційно-інноваційного механізму 
для визначення основних чинників, що впливають 
на інвестиційно-інноваційний потенціал навколиш-
нього природного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
ність еколого-економічної діяльності, тенденції еко-
номічного розвитку країни та регіонів багато в чому 
залежать від стану навколишнього природного серед-
овища (НПС). У сучасних умовах спостерігається 
подальше зростання антропогенного навантаження на 
навколишнє природне середовище, зростання забруд-
нення НПС: витрати енергії і природних ресурсів, 
обсяги стоків, відходів і викидів на одиницю про-
дукції в десятки разів вище, ніж в економічно роз-
винених країнах. Нині екологічний фактор реально 
знижує результати функціонування національної еко-
номіки, впливає на умови життя населення, рівень 
добробуту і задоволення його потреб. Екологічні 
виклики й загрози світовою науковою спільнотою 
позиціонуються нині як основні ризики розвитку гло-
бальної соціально-економічної системи. Вони стоять в 
одному ряду з ризиками геополітичних конфліктів та 
кризою фіскальної системи і впливають на зростання 
економічних ризиків, як це було доведено у доповіді 
«Глобальні ризики – 2012» (Global Risk 2012) [3]. 

Відмітимо, що в структурі капітальних інвести-
цій на охорону навколишнього природного серед-
овища за період 2007–2014 рр. частка капітальних 
інвестицій на охорону довкілля, профінансованих за 
рахунок коштів державного бюджету України, стано-
вила 10% (рис. 1), а в 2014 р. вона знизилась на 1%. 
Відбулось значне зменшення і частки капітальних 
інвестицій, що фінансуються з місцевих бюджетів  
(у 2014 р. їх частка становила 6%; у 2007 р. – 12%).

10

12

74

4

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Власні кошти підприємств, 
організацій, установ  

Інші джерела фінансування

Рис. 1. Структура капітальних інвестицій  
на охорону навколишнього природного середовища 

за 2007 р.
 Джерело: побудовано автором на основі [4]

Зменшення частки капітальних природоохорон-
них інвестицій, профінансованих, відповідно, з дер-
жавного та місцевих бюджетів, супроводжувалось 
зменшенням питомої ваги капітальних інвестицій 

на охорону навколишнього природного середовища, 
профінансованих за рахунок власних коштів підпри-
ємств, організацій та установ, а також зростанням 
часки аналогічних інвестицій – за рахунок інших 
джерел. Якщо в 2007 р. частка капітальних природо-
охоронних інвестицій, профінансованих суб’єктами 
господарювання, становила 74%, то в 2014 р. вона 
зменшилась до 60% (рис. 2).
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за 2014 р.
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Підвищення економічних переваг, досягнення 
цілей і пріоритетів збалансованого розвитку приро-
докористування неможливо без формування сукуп-
ності різноманітних видів інвестиційно привабливих 
проектів у сфері природокористування, розробки діє-
вих механізмів їх підготовки і реалізації, всебічної 
оцінки наслідків щодо їх упровадження, визначення 
економічних, соціальних, екологічних результатів. 

В економічній науці екологічно спрямований як 
інвестиційний, так інноваційний розвиток у цілому 
розглядається як процес господарювання, що ґрун-
тується на безперервному пошуку і використанні 
нових способів та сфер реалізації потенціалу націо-
нальної економіки, регіону та підприємства в мін-
ливих умовах зовнішнього середовища, які спрямо-
вані на досягнення позитивних зрушень, пов’язаних 
з упровадженням екологічних інновацій, та сприя-
ють зростанню соціального та еколого-економічного 
ефекту. Йдеться про процес неухильного і послідов-
ного створення, впровадження екологічних напря-
мів інвестиційно-інноваційного механізму (рис. 3), 
які сприяють задоволенню існуючих та потенційних 
потреб споживачів та суспільства, без загрози вичер-
пання потенціалу інтегрального ресурсу та можли-
вості забезпечення інтересів та потреб майбутніх 
поколінь для подальшого впровадження напрямів 
інвестиційно-інноваційного механізму раціонального 
природокористування.

Зазначимо, що економічний механізм забезпе-
чення інноваційної-інвестиційної діяльності являє 
собою певний набір інструментів і важелів, які регу-
люють та стимулюють розвиток науки, технологій 
та інновацій в економіці. Загалом, світова практика 
передбачає широкий спектр таких механізмів, за 
допомогою яких забезпечується інноваційний процес 
як на національному, так і на міжнародному рівнях.

На жаль, доводиться констатувати, що процес 
провадження інновацій у виробництво в Україні 
відбувається повільно та в незначних масштабах.  
За даними Держслужби статистики України [4], 
кількість упроваджених нових технологічних проце-
сів у 2014 р. становила 578, що на 61 більше порів-
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няно з 2013 р., а в 2014 р. – 2 987, що на 477 більше 
порівняно з попереднім. Однак у 2008 р. відбулося 
зменшення чисельності реалізованих маловідходних 
і ресурсозберігаючих процесів на 36% порівняно з 
2007 р., а в 2010 р. почало збільшуватись і в 2014 р. 
становить 2 987 (рис. 4).

Екологічні інновації дають суто ринковими мето-
дами вирішувати протиріччя, оскільки капітало-
місткі природоохоронні заходи, економічно недоско-
налі різноманітні заборони і санкції лише погіршують 
і без того скрутний фінансовий стан вітчизняних під-
приємств, звужують можливості реалізації наявних 
можливостей їх розвитку [5].

Сьогодні інвестиційно-інноваційна діяльність еко-
номіки повинна керуватися: високим рівнем знань, 
які наповнені духовно-моральним змістом, моти-
вовані підвищенням життєвого рівня суспільства; 
раціональним природокористуванням, охороною 

довкілля; пошуком інновацій, 
які здатні замінити індустрі-
альну, сировинну економіку 
факторами п’ятого та шостого 
технологічних рівнів.

На сьогоднішній день 
такою ланкою стає саме інно-
ваційний економічний меха-
нізм, тому що наріжною 
проблемою України є впоряд-
кування різноспрямованих 
інтересів влади, бізнесу та гро-
мади. Своєю чергою, це потре-
бує пошуку методів гармоні-
зації відносин між суб’єктами 
господарювання. Спираючись 
на європейський досвід, це 
можливо тільки за умов децен-
тралізації системи управління 
з акцентом на низовий терито-
ріальний рівень. Особливе зна-

чення такий підхід має для сільських територій, де 
антропогенна діяльність безпосередньо впливає на 
навколишнє природне середовище, значною мірою 
послаблюючи його здатність до відтворення, а від-
так, не тільки економічний складник збалансованого 
розвитку, а й соціальний як джерело культурологіч-
ного національного відродження. 

Представники майже всіх політичних сил, які 
ведуть дискусію про економічний розвиток країни, схо-
дяться на тому, що в основу стратегії розвитку України 
має бути покладено інвестиційно-інноваційну модель, 
засновану на знаннях та інформації, що передбачає 
посилення уваги до розвитку людського капіталу. 
Головними перешкодами на цьому шляху є, по-перше, 
відсутність взаємозв’язку між владою, наукою і сус-
пільством; по-друге, відсутність механізмів управління 
реалізацією завдань довгострокового характеру та  
державного і громадського контролю їх результатів [6].
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Рис. 4. Кількість упроваджених технологічних процесів по роках, од.
Джерело: побудовано автором на основі [4]

Рис. 3. Взаємозв’язок напрямів інвестиційно-інноваційного механізму  
раціонального природокористування 

 Джерело: побудовано автором
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Тому утвердження інноваційно-інвестиційної мо- 

делі розвитку національної економіки є безальтерна-
тивним шляхом для України забезпечити конкурен-
тоспроможність вітчизняної економіки, інтегруватися 
в глобальні інтеграційні процеси їх рівноправним 
суб’єктом спрямування, а також забезпечити випе-
реджальні темпи економічного зростання відносно  
розвинених країн світу і створити економічне під-
ґрунтя для запровадження високих соціальних стан-
дартів, притаманних розвиненим країнам світу [6]. 

Інвестиційно-інноваційний механізм раціональ-
ного природокористування слід розглядати як: 

• процес зміни інвестиційно-інноваційної прива-
бливості певних об'єктів природокористування і перед-
бачає динамічний аналіз явища у просторі та часі; 

• економічне явище, яке відображає сучасний 
стан привабливості об'єктів природокористування 
щодо вкладення та розроблення новітніх технологій 
інвестиційно-інноваційної діяльності з різних дже-
рел інвестування та їх походження на різноманітних 
рівнях управління.

Висновки. Необхідно впровадження напрямів реа-
лізації комплексного природокористування шляхом 
посилення ресурсної компоненти у стратегіях, проек-
тах та програмах соціально-економічного розвитку і 
створення спеціальних інституцій, що беруть на себе 
функцію організаційно-економічного забезпечення 
регулювання природокористування з метою вдо-
сконалення організаційно-економічного механізму, 
впровадження інноваційних підходів та проведення 
діагностичних і моніторингових досліджень.

Таким чином, одним із найбільш прийнятних 
шляхів розв’язання протиріч між економічним зрос-
танням і збереженням стану навколишнього серед-
овища слід уважати орієнтацію на інноваційний 
екологічно збалансований розвиток ринку шляхом 
переходу на нові принципи управління ефектив-
ністю, використовуючи маркетингові орієнтири при-
йняття стратегічних рішень. Інструменти маркетин-
гового аналізу ринку здатні виявити та подолати 
ключові ризики екологічних інвестицій та інновацій 
раціонального природокористування. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН  
ІЗ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто роль корпоративної соціальної відповідальності в успішному розвитку підприємства та висвітлено її зна-
чення в підвищенні конкурентоспроможності підприємства як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках. Розкрито сутність 
визначення «корпоративна соціальна відповідальність» за кількома версіями. Намічено орієнтири, на які акцентуються підпри-
ємства та корпорації, що діють за принципами корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, стейкхолдери, бізнес, управління, акціонери, споживачі, відпо-
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Ровенская В.В., Линник В.В. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрена роль корпоративной социальной ответственности в успешном развитии предприятия и отражено ее 
значение в повышении конкурентоспособности предприятия как на внутренних, так и на международных рынках. Раскрыта сущ-
ность определения «корпоративная социальная ответственность» по нескольким версиям. Намечены ориентиры, на которые 
акцентируются предприятия и корпорации, действующие по принципам корпоративной социальной ответственности.
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Rovenska V.V., Linnik V.V. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS ONE OF THE FACTORS OF SUCCESSFUL 
CONTEMPORARY ENTERPRISE

The article discusses the role of corporate social responsibility in the successful development of the company and highlighted its 
importance in enhancing the competitiveness of enterprises both in domestic and international markets. The essence of the definition of 
«corporate social responsibility» in several versions. Also, in the article the guidelines, which accentuated companies and corporations 
that operate on the principles of corporate social responsibility.

Keywords: corporate social responsibility, stakeholders, business, management, shareholders, customers, responsibility, strategy, 
development, competitors.

СЕКЦІЯ 7 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Постановка проблеми. У розвинутих країнах світу, 
а також на міжнародних ринках досить тривалий час 
реалізується корпоративна соціальна відповідаль-
ність (КСВ) як елемент довгострокової стратегії, який 
є невід’ємною умовою стійкого розвитку компаній 
та бізнесу в цілому. Крім того, КСВ відкриває доступ 
до широкого кола інвестиційних ресурсів і допомагає 
досягти стійкого економічного та соціального розвитку. 

Разом із тим далеко не всі українські компанії розу-
міють цінність і важливість взаємодії зі стейкхолде-
рами, підвищення прозорості свого бізнесу і викорис-
тання сучасних підходів до управління, що дають змогу 
не тільки досягати короткострокових цілей, а й закла-
дати основу для довгострокового розвитку організації. 
Все це призводить до зниження рівня соціальної від-
повідальності підприємств та втрати іміджу як перед 
працівниками, так і перед зацікавленими особами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
робіт, присвячених корпоративній соціальній відпо-
відальності, свідчить про те, що проблема соціаль-
ної відповідальності була вивчена в значній кіль-

кості наукових праць вітчизняних учених, таких як:  
Д. Баюра, О. Грішнова, А. Колот, О. Бобирь, О. Олій-
ник, Е. Лібанова та ін.

Мета статті полягає у розкритті сутності корпора-
тивної відповідальності та розгляді її принципів для 
ефективного управління підприємством на прикладі 
зарубіжних компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годнішній день сучасні українські підприємства все 
більш впевненими кроками переходять до ринко-
вої економіки, орієнтуючись на успішні міжнародні 
організації. Але разом із тим зростає конкуренція  
в умовах ринкової економіки як на внутрішніх, так і 
на зовнішніх ринках. Саме це спонукає підприємства 
шукати нові та ефективні методи оптимізації середо-
вища з метою отримання максимального прибутку та 
мінімізації загроз та витрат. Багато в чому успіх цього 
процесу залежить від ефективності транзакцій компа-
нії з її внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами – 
широким колом зацікавлених осіб, які впливають  
на діяльність компанії або відчувають її вплив на собі. 
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У зв'язку із цим одним із найважливіших інстру-

ментів ринкової економіки стає корпоративна соціальна 
відповідальність. Нині українські компанії, реагуючи  
на нові виклики, змушені використовувати у своїй 
діяльності крім традиційного економічного аспекту 
вимоги соціального характеру з боку стейкхолдерів.

Відомо, що корпоративна соціальна відпові-
дальність – це спосіб управління бізнес-процесами 
з метою забезпечення позитивного впливу на сус-
пільство [1, c. 187], це спосіб якісного вдоскона-
лення суспільного продукту через економічний ріст 
суспільного виробництва. Іншими словами, це якісна 
складова частина науково-технічного прогресу.

За версією Міжнародного форуму бізнес-лідерів, 
корпоративна соціальна відповідальність розуміється 
як просування практик відповідального бізнесу, які 
приносять користь бізнесу, суспільству та сприяють 
економічно стійкому розвитку шляхом максимізації 
позитивного впливу бізнесу на суспільство і мінімізації 
негативного, особливо в міжнародному менеджменті.

За версією Світової ради бізнесу для сталого роз-
витку, корпоративна соціальна відповідальність – 
це зобов'язання бізнесу робити свій внесок у сталий 
економічний розвиток, трудові відносини з праців-
никами, їх сім'ї, місцевою спільнотою і суспільством  
у цілому для поліпшення їх якості життя.

За версією Світової ради компаній зі сталого роз-
витку, корпоративна соціальна відповідальність – 
це довгострокове зобов'язання компаній поводитися 
етично та сприяти економічному розвитку, водночас 
покращуючи якість життя працівників та їх родин, 
громади та суспільства загалом [2, с. 224].

Як зазначає Н. Огороднікова, корпоративна соці-
альна відповідальність передбачає здійснення діло-
вим співтовариством, компаніями та окремими пред-
ставниками бізнесу своєї діяльності з акцентом на 
такі орієнтири [5, c. 114]:

– виробництво якісної продукції та послуг для 
споживачів;

– створення привабливих робочих місць, виплата 
легальних зарплат і інвестиції в розвиток людського 
потенціалу;

– неухильне виконання вимог законодавства: 
податкового, трудового, екологічного;

– побудова добросовісних відносин з усіма заці-
кавленими сторонами;

– ефективне ведення бізнесу, орієнтоване на 
створення доданої економічної вартості і зростання 
добробуту своїх акціонерів;

– облік суспільних очікувань і загальноприйня-
тих етичних норм у практиці ведення справ;

– внесок у формування громадянського суспіль-
ства через партнерські програми та проекти розвитку 
місцевого співтовариства;

– участь у благодійних програмах.
Коротко розглянемо основні моделі КСВ. У світі 

існує кілька усталених моделей корпоративної соці-
альної відповідальності, кожна з яких відображає 
той суспільно-економічний уклад, який історично 
сформувався в тій чи іншій країні, той устрій сус-
пільства, який сформувався в умовах розвиненої 
демократії, де діють цивільні інститути, системи 
вирішення спорів і свобода слова і вибору і т. д.

Для американської моделі КСВ характерно міні-
мальне втручання держави в приватний сектор. 
США розробили численні механізми участі бізнесу 
в соціальній підтримці суспільства, про це свідчить 
велика кількість корпоративних фондів, націлених 
на вирішення різноманітних соціальних проблем за 
допомогою бізнесу. Відповідальна перед суспільством 

поведінка корпорацій заохочується відповідними 
податковими пільгами і заліками, які закріплені на 
законодавчому рівні.

Модель КСВ Континентальної Європи можна оха-
рактеризувати наявністю державного регулювання 
даної сфери, тому цю модель часто відносять до при-
хованих форм КСВ. Так, у багатьох країнах конти-
ненту законодавчо закріплено обов'язкове медичне 
страхування й охорона здоров'я працівників, пен-
сійне регулювання і низка інших соціально значу-
щих питань. Окрім того, державне регулювання 
багатьох аспектів КСВ значно перевершує північно- 
американську систему.

КСВ у Великобританії поєднує елементи амери-
канської та континентальної моделей. У цілому для 
британської моделі характерні такі ознаки:

– пильна увага фінансового сектора до проектів 
в області КСВ (тенденція зростання кількості соці-
ально відповідальних інвестиційних фондів);

– публікація індексів соціальної відповідальності 
у ЗМІ;

– широкий розвиток сектора незалежного консал-
тингу в області КСВ;

– система бізнес-освіти Великобританії однозначно 
перевершує Континентальну Європу за кількістю  
і різноманітністю навчальних курсів в області КСВ;

– участь уряду в розвитку КСВ проявляється  
у створенні партнерств із приватними підприєм-
ствами в освітньому секторі, підтримки ініціатив у 
сфері КСВ через співфінансування проектів, подат-
кові пільги та ін. 

Підбиваючи підсумок за моделями КСВ, потрібно 
підкреслити: для того щоб активність в області кор-
поративної соціальної відповідальності дійсно при-
носила відчутні економічні результати, важливо 
враховувати особливості соціальних, політичних та 
економічних умов, що склалися в тій країні, де кор-
порація веде свою діяльність [5, c. 115].

Підприємство виконує комплекс взаємопов'язаних 
суспільних, економічних та соціальних функцій, 
які випливають із розуміння взаємодії корпорації зі 
стейкхолдерами.

О. Бобирь зазначає, що для відображення своєї 
корпоративної соціальної відповідальності акціо-
нерне товариство, що здійснює діяльність на міжна-
родному ринку [2, c. 227]:

– по відношенню до акціонерів, здійснює спра-
ведливу та добропорядну дивідендну політику, своєю  
чергою, акціонери становлять акціонерний капітал АТ;

– по відношенню до ділових партнерів та конку-
рентів – дотримання ділової етики, участь у тенде-
рах; своєю чергою, ділові партнери та конкуренти 
будуть орієнтуватися на довгострокову співпрацю та 
довгострокові контракти;

– відносно працівників організації – безпека 
праці, стандартизовані робочі місця, гідна оплата 
праці; своєю чергою, працівники дають право корис-
туватися своєю висококваліфікованою працею;

– відносно споживачів – високий рівень якості 
продукції, сервісу, дотримання екологічних стандар-
тів; своєю чергою, споживачі будуть забезпечувати 
зростання рівня продажу продукції, лояльне став-
лення до торгової марки та підприємства;

– відносно кредиторів та інвесторів – сплата за 
користування ресурсами; своєю чергою, кредитори 
будуть надавати право користуватися своїми фінан-
совими ресурсами;

– відносно місцевого населення – підприємство 
надає нові робочі місця, дотримується екологічних 
норм; своєю чергою, місцеве населення гарантує 
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гарну соціальну обстановку, лояльне відношення  
та своєчасне забезпечення потреб підприємства  
в працівниках;

– відносно до органів влади – підприємство бере 
на себе зобов'язання будувати певні об’єкти інфра-
структури та забезпечувати місцеве населення робо-
чими місцями; своєю чергою, органи влади надають 
право користуватися природними ресурсами, сприят-
ливий інвестиційний клімат;

– відносно профспілок – підприємство бере на себе 
зобов'язання приймати участь та підтримувати соці-
альні проекти, займатися благодійною діяльністю; 
своєю чергою, профспілки та некомерційні органі-
зації гарантують соціальний захист та оздоровлення 
працівників підприємства.

Саме дотримання всіх цих пунктів у комплексі дає 
підприємству змогу вважати себе корпоративно від-
повідальними та підвищувати свій статус на світових 
ринках серед конкурентів і не втрачати свій прибуток.

Центр розвитку КСВ порівняв тлумачення тер-
міну «корпоративна відповідальність» міжнарод-
ними ті вітчизняними компаніями.

Отже, порівняємо на прикладі вітчизняних та зару-
біжних фірм, які відмінності вони мають у розумінні 
поняття «корпоративна соціальна відповідальність». 

Зарубіжні компанії вбачають у терміні «корпора-
тивна відповідальність» таке [8]:

- Accenture (Ірландія): прагне бути відповідаль-
ним корпоративним громадянином, орієнтованим на 
мінімізацію впливу на навколишнє середовище та 
надання допомоги особам у всьому світі, щоб вони 
набули навичок, які дадуть їм змогу брати участь і 
робити свій внесок у розвиток економіки країни;

- CISCO (США): створення довгострокових цін-
ностей. Програми КСВ призначені для забезпечення 
довгострокових вигод для співробітників, клієнтів, 
акціонерів, партнерів та людей у всьому світі. Вони 
зосереджені на трьох основних сферах: персонал, 
навколишнє середовище, соціальні інвестиції;

- Ernst and Young (Великобританія): створення 
перспектив в епоху змін. Вони розробили бізнес-
стратегію, яка ґрунтується на тісній взаємодії зі 
своїми співробітниками, клієнтами та суспільством, 
щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал;

- Microsoft (США): мета політики корпоратив-
ного громадянства – визначати свої відповіді на най-
більш нагальні економічні, соціальні та екологічні 
проблеми;

- Nestle (Швейцарія): створення основних цін-
ностей компанією «Нестле» є фундаментальною 
основою ведення бізнесу, яка орієнтована на осно-
вні види діяльності компанії, а саме: використання 
води, харчування і розвитку аграрних регіонів,  
де цінності можуть найкращим чином бути створені 
як для суспільства, так і акціонерів;

- Novo Nordisk (Данія): вважає, що здорова 
економіка, навколишнє середовище і суспільство 
мають основоположне значення для довгострокового 
успіху в бізнесі. Саме тому вони будують свій бізнес  
на основі принципу потрійної лінії (Triple Bottom 
Line), а також роблять істотний внесок у вирішення 
глобальних проблем, таких як цукровий діабет, зміна 
клімату, природних ресурсів, подолання дисбалансу 
соціального розвитку й економічне процвітання.

Вітчизняні ж компанії вкладають у поняття кор-
поративної відповідальності таке:

- «Астеліт» – український оператор зв'язку life:) 
як один із лідерів ринку мобільного зв'язку країни 
відповідально ставиться до своїх абонентів, держави і 
суспільства, до потреб громадян, питань збереження 

навколишнього середовища і природних багатств. 
Соціально-відповідальний бізнес – це перш за все біз-
нес, який відповідає за якість свого продукту перед 
кінцевим споживачем;

- «Систем Кэпітал Менеджмент»: побудувати 
успішний і прибутковий бізнес і бути відповідальним 
корпоративним громадянином – цілі, які не виклю-
чають, а доповнюють один одного. Ці цілі лежать  
в основі стратегії Групи «СКМ». Будучи однією з най-
більших бізнес-груп, вона усвідомлює масштаб свого 
впливу на соціальний та економічний розвиток Украї- 
ни та визнає свої зобов'язання перед українським сус-
пільством. При цьому вона не підмінює своєю діяль-
ністю зобов'язання держави перед громадянами;

- «Галнафтогаз»: із моменту створення «Концерн 
Галнафтогаз» як акціонери, так і менеджмент компа-
нії мають спільне бачення щодо підприємства. «Кон-
церн Галнафтогаз – це прогресивна, сучасна, відкрита 
і прозора компанія, яка у своїй діяльності орієнту-
ється на кращі європейські і світові стандарти;

- ДТЕК: масштаби та динаміка розвитку ком-
панії дають змогу не тільки ставити і вирішувати 
амбітні виробничі завдання, а й співвідносити методи 
їх вирішення з їх відповідальністю перед суспіль-
ством. Це розуміння ґрунтується на реаліях бізнесу 
компанії;

- «Київстар»: соціальна відповідальність біз-
несу – це принцип роботи компанії, за якого вона 
вважає важливим і необхідним брати участь у розви-
тку українського суспільства і держави в цілому;

- МТС: розглядає КСВ як ефективний бізнес-
інструмент, який є важливою складовою частиною 
стратегії і планується на майбутнє, як і будь-який 
стратегічно важливий напрям діяльності компанії.

Отже, як бачимо, для міжнародних фірм під кор-
поративною відповідальністю розуміється не лише 
відповідальність перед споживачами та співробітни-
ками, але й перед акціонерами та стейкхолдерами. 
Також важливо зазначати, що зарубіжні фірми особ- 
ливу увагу приділяють охороні навколишнього серед-
овища, що надає їм переваги перед вітчизняними під-
приємствами. Довгострокові перспективи розвитку 
бізнесу та планування діяльності – основні риси для 
ведення корпоративної відповідальності за кордоном. 

Для України корпоративна відповідальність це 
передусім не добровільна річ, а «зобов'язання перед 
українським суспільством», саме «українське сус-
пільство» досить часто згадується в термінології. 
На жаль, в Україні КСВ ще не розвинена до між-
народного рівня, вона потребує підтримки з боку 
держави. Але, як відомо, в Україні протягом пев-
ного часу розміщують свої філіали та концерни зару-
біжні організації, які впроваджують свою політику 
щодо корпоративної відповідальності. Це дасть змогу 
українським підприємцям навчитися грамотному 
керуванню фірмами та використовувати КСВ на рику 
України та світу.

Висновки. У розвинутих країнах світу, а також на 
міжнародних ринках досить тривалий час реалізу-
ється корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) 
або соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) як еле-
мент довгострокової стратегії, який є невід’ємною 
умовою стійкого розвитку компаній та бізнесу  
в цілому. Сьогодні принципи КСВ стають однією  
зі складових частин успішної стратегії, що зміцнює 
імідж і репутацію компанії, приваблює клієнтів та 
утримує найкращих працівників та акціонерів.

Цілком очевидно, що КСВ в Україні наразі знахо-
диться на початковій стадії свого розвитку. Потреба 
українського бізнесу в закріпленні на внутрішньому 



125ауковий вісник Херсонського державного університетуН
і зовнішньому ринках є стимулом для змін у підході 
компаній до взаємодії із суспільством. Розвиток соці-
альної відповідальності українського бізнесу дасть 
змогу вітчизняним підприємствам інтегруватись у 
світову бізнес-спільноту.
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Постановка проблеми. Фінансово-економічні про-
цеси супроводжуються масштабними змінами в полі-
тичному, економічному та соціальному житті сус-
пільства. Перспективи розвитку фінансового сектору 
в середньостроковій перспективі будуть визначатися 
новим режимом монетарних політик у провідних 
країнах і ймовірністю фінансової кризи. Страху-
вання є важливим сегментом економіки, що сприяє 
забезпеченню соціально-економічної стабільності в 
суспільстві, компенсації збитків під час настання 
несприятливих подій.

Здійснення страхової діяльності актуалізується 
в умовах поглиблення глобалізації та імплемента-
ції з Європейським Союзом регулювання ринків 
фінансових послуг з урахуванням вимог Директиви 
2009/138/ЄС Платоспроможність II, Директиви 
2016/97/ЄС про реалізацію страхових продуктів та 
Директиви 2002/87/ЄС щодо нагляду за фінансо-
вими установами, що входять до фінансового конгло-
мерату. У сучасній економіці застосування фінансо-
вими посередниками новітніх технологій є одним із 

пріоритетних завдань незалежно від сфер і масшта-
бів їх діяльності. Оскільки фінансові технології не 
завжди забезпечують стійкість фінансового ринку, 
дослідження новітніх технологій є актуальними і 
своєчасними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та методологічні засади закономірностей роз-
витку міжнародних страхових ринків і їх інституціо-
нальної структури розглянуто в працях вітчизняних 
учених, серед яких: О.О. Гаманкова, В.К. Хлів-
ний (теоретико-методологічні засади страхового 
ринку України в глобальному страховому просторі)  
[1, c. 58–67]; Н.В. Кричильська (закономірності 
і протиріччя розвитку національного страхового 
ринку) [2, c. 62–65]; О.Є. Новіков, О.Д. Сафонова 
(перспективи розвитку страхового ринку України) 
[3, c. 92–96]; А.С. Шолойко (класифікація та періо-
дизація страхового ринку України) [4, с. 95–99]. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, незважаючи на вагомі наукові 
напрацювання вчених-економістів, залишається 
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багато перспективних напрямів досліджень. Хоча 
питання концептуальних і організаційно-прикладних 
засад застосування сучасних фінансових технологій, 
орієнтованих на вартість, широко висвітлюються в 
професійній літературі, не завжди враховуються всі 
чинники, що визначають співвідношення попиту та 
пропозиції на застосування фінансових технологій  
у контексті забезпечення стійкості страхового ринку.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних 
фінансових технологій, виявленні проблематики їх 
розробки і застосування, оскільки від виваженості й 
своєчасності визначення сфери їх використання зале-
жить ефективність діяльності страхових компаній  
у контексті гарантування економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Країни  
з ринком, що формується, зіштовхуються з подвійними 
проблемами у глобалізованому співтоваристві: сповіль-
ненням макроекономічного зростання й ускладненням 
фінансових відносин. Залежність більшості економік 
країн, що розвиваються, від зовнішніх запозичень усе 
більше поглиблювалася в процесі лібералізації фінан-
сових ринків. Водночас фінансові ринки, що розви-
ваються, демонструють більшу стійкість до кризових 
явищ порівняно з ринками розвинених країн.

Міжнародні фінансові регулятори здійснюють 
заходи щодо переходу від спекулятивної моделі фінан-
сового ринку до інвестиційної, реструктуризації рин-
ків цінних паперів і деривативів. У сучасній економці 
створення нових інститутів розвитку, застосування 
депозитно-кредитних схем із низькою прибутковістю 
зобов’язують фінансових посередників адаптуватися 
до нових витрат і для уникнення реалізації деяких 
обмежувальних положень регуляторів розробляти 
інноваційні продукти. Крім того, нові стандарти бан-
ківської діяльності можуть зумовити переміщення дея-
ких видів діяльності в сектор небанківських фінансо-
вих установ, де ці стандарти не застосовуються.

Фахівці Всесвітнього економічного форуму у дослі-
дженні «Роль фінансових послуг у суспільстві. Розу-
міння впливу технологічних інновацій на фінансову 
стабільність» визнають, що відновлення стабільності 
фінансового сегменту та довіри до нього в суспільстві 
є важливою доктриною глобалізаційного економічного 
розвитку. У 2014 р. інвестиції у сферу фінансових тех-
нологій становили 12,21 млрд. дол. США; інвестиції 
у фінансові технології в Європі збільшилися на 215% 
порівняно з 2013 р. У 2015 р. світові інвестиції у сферу 
фінансових технологій досягли піка в 19,1 млрд. дол. 
США. Вже в І кварталі 2016 р. інвестиції у сферу фінан-
сових технологій становили 5,3 млрд. дол. США [5].

Особливої уваги заслуговують технології, які 
тим або іншим способом спроможні трансформу-
вати економічні та фінансові процеси. В економіч-
них системах застосовують такі фінансові технології: 
технології фінансового самообслуговування; Інтернет-
банкінг; мобільний банкінг; SAAS-рішення; Bіg Data; 
ІT-аутсорсинг; сервіси особистих фінансів; сервіси для 
управління корпоративними фінансами; геотехнології;  
скорринг; краудфандинг; p2p-кредитування; NFC-
технології; інновації для торгівлі; Tablet commerce. 
Ці технології потребують комплексного застосування 
банками, страховими компаніями та іншими фінансо-
вими посередниками. Конкуренція зростає як із боку 
нових гравців (стартапи в сегменті фінансів, телеком-
компанії, Інтернет-гіганти), так і всередині фінансо-
вих установ у контексті їх консолідації.

Фінансові технології застосовують і масштабують 
усередині фінансової установи, що можливо тільки 
у великих установах або тих установах, власники 
яких реалізують стратегію розширення бізнесу.  

На практиці фінансові технології застосовують і 
масштабують відразу в декількох фінансових устано-
вах у форматі продуктової кооперації.

В економічній спільноті особлива увага приділя-
ється технологіям управління інвестиціями і грошо-
вими потоками фінансових посередників, які розгля-
дають у контексті управління фінансами з точки зору 
їх формування, руху та розподілу. Зниженню витрат 
сприяє розвиток платформ, які дають змогу спрощу-
вати бізнес-процеси й оперувати нижчими цінами 
порівняно з традиційними каналами надання послуг. 
Покращанню механізму управління ризиками сприяє 
продуманість системи збирання та обробки даних. Усі 
фінансові операції страхових компаній мають супро-
воджуватися підготовленими документами, які мають 
бути складені так, щоб можна було провести вибірко-
вий аналіз даних, зокрема фінансовими регуляторами.

Концептуальні засади фінансових методів оцінки 
вартості компаній: оцінка, заснована на дисконту-
ванні грошових потоків (дохідний метод); порів-
няльна оцінка; оцінка на основі умовних вимог 
(опціонів). Основні індикатори створення вартості: 
ринкова додана вартість (Market Value Added (МВА)); 
економічна додана вартість (Economіc Value Added 
(EVA)); акціонерна додана вартість (Shareholder 
Value Added (SVA)); генеровані грошові потоки на 
інвестиції (Cash Flow Return on Іnvestment (CFROІ)); 
грошова додана вартість (Cash Value Added (CVA)).

На практиці особливу увагу варто приділити осно-
вним фінансовим технологіям створення вартості. Під 
час визначення драйверів вартості доцільно враховувати 
фінансову та нефінансову точки зору на драйвери вар-
тості. До сучасних процесно-орієнтованих методів іден-
тифікації драйверів вартості відносять: ABB (Actіvіty 
Based Budgetіng), АВС (Actіvіty Based Costіng), ABPA 
(Actіvіty Based Performance Analysіs), систему збалан-
сованих показників (Balanced Scorecards).

Прискорення у світовій економіці інтеграційних 
процесів, які характеризуються закономірностями 
і протиріччями, суттєво вплинуло на застосування 
фінансових технологій у діяльності страхових компа-
ній. Функціонування страхового ринку потребує адек-
ватної цілісної, стійкої і впорядкованої інституційної 
структури, яка розвивається й удосконалюється. Ста-
новлення та розвиток страхового ринку ґрунтується на 
особливостях класифікації страхування. А.С. Шолойко 
визнає, що поняття «страховий ринок» є більш загаль-
ним та всеохоплюючим, ніж поняття «ринок стра-
хових послуг», тому в основу класифікації та періо-
дизації ставлять саме страховий ринок [4, с. 95–99]. 
Класифікація страхового ринку відіграє важливу роль  
під час вибору пріоритетів його розвитку, регулювання, 
моніторингу і сегментації. Динамічному розвитку 
страхового ринку сприятиме розширення фінансу-
вання реального сектора економіки, забезпечення 
доступності страхових послуг для громадян.

Проблематика застосування фінансових техно-
логій для забезпечення стійкості страхового ринку 
потребує системного дослідження із застосуванням 
глобально-історичного та цивілізаційного підходів. 
Щодо центрів відповідальності, то на практиці від-
діли планування та маркетингу страхової компанії 
відповідають за виконання фінансової функції. Від-
діл планування розраховує рентабельність, відділ 
маркетингу пропонує страхові послуги.

Для визначення пріоритетів надання послуг 
страхові компанії також проводять персоналізовані 
заходи щодо дослідження основних подій із реаль-
ного життя клієнтів. Клієнти приймають активну 
участь у системі онлайн-співтовариства, обговорюють 
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послуги банків і страхових компаній, пропонують 
нові рішення та діляться досвідом в управлінні осо-
бистими фінансами.

Залучення клієнтів має відбуватися за раху-
нок ефективної автоматизації та клієнтоорієнтова-
ності, тому актуалізується питання дигіталізації, 
ідентифікації, розвитку колективних сховищ біль-
ших даних (Bіg Data), інтерактивних технологій і 
штучного інтелекта, віртуалізації та хмарних тех-
нологій, криптотехнологій і підходів до Uber-ізації 
фінансового простору. На практиці певні ризики 
несуть віртуальні валюти, реалізовані у відкритих 
мережах з анонімним доступом, складним й довгим 
механізмом підтвердження, автоматичною емісією 
грошей. У процесі використання віртуальних валют 
актуалізується асиметричність інформації на рин-
ках цифрових валют, утрата конфіденційних даних, 
висока ресурсоємність і невизначеність наслідків 
емісійних рішень.

Співпраця страхових компаній і банків сприяє 
формуванню нових бізнес-моделей і технологій та 
потребує забезпечення безпечного й професійного 
підходу. Зауважимо, що станом на 31 грудня 2015 р. 
найбільша доля активів страхових компаній зосеред-
жена не в акціях, на відміну від 2014 р., а в банків-
ських вкладах (12,6 млрд. грн., було – 9 млрд. грн.),  
сума активів в акціях зменшилась на 34%,  
з 18 млрд. грн. до 11,9 млрд. грн. [8].

Фінтех-компанії розробляють та удосконалюють 
фінансові послуги (продукти), створюють і забезпе-
чують надійне функціонування центральної інфра-
структури для обслуговування цих послуг (продук-
тів). Зауважимо, що фінансові послуги (продукти) 
надаються клієнтам (фізичним і юридичним осо-
бам) банками і страховими компаніями. На практиці 
фінтехкомпанія і банки чи страхова компанія ство-
рюють екосистему фінансової послуги (продукту).

Для підвищення ефективності управлінських 
рішень у страховій компанії варто здійснювати  
тестування прибутку й аналіз чутливості економічних 
показників, що закладаються в розрахунки. Застосу-
вання тестування прибутку до вже існуючих пенсій-
них продуктів дає змогу визначати оптимальний рівень 
параметрів, що закладаються в розрахунок тарифів  
і резерву премій, підвищуючи тим самим надійність 
операцій, зокрема щодо страхування пенсії.

Маркетингову стратегію доцільно спрямувати на 
залучення нових страхувальників і утримання існу-
ючих клієнтів, прогнозування можливих обсягів про-
даж конкурентоспроможних страхових продуктів. 
Підвищенню конкурентоспроможності національних 
страхових послуг сприятиме налагодження взаємин 
із Міжнародною асоціацією органів нагляду за стра-
ховою діяльністю щодо адаптації міжнародних стан-
дартів до національних реалій, зокрема формування 
так званих «кластерних ініціатив».

Дж. Фрідмен і В. Краус визнають, що природна 
спрямованість одержання найбільшого прибутку 
керівниками фінансових інститутів не сприяє розви-
тку системи оцінки ризиків [5, c. 198–212]. Сучасна 
тенденція в ризиковому страхуванні – збільшення 
частки роздрібного сегменту в розрізі платежів з одно-
часним зростанням частки виплат корпоративному 
сегменту в структурі виплат. Реформування системи 
регулювання ринків похідних фінансових інструмен-
тів спрямоване на підвищення їхньої прозорості і, від-
повідно, обмеження контрагентських ризиків.

У світовій економіці відбуваються зміни в регу-
люванні діяльності фінансових установ. Ці зміни 
сприяють модернізації регулювання в контексті 

пруденційності, багатоканальності і багатомірності. 
В умовах перманентних кризових явищ втручання 
фінансових регуляторів має бути виваженим і сво-
єчасним. Зауважимо, що в Європейському Союзі  
в банків у багатьох випадках вартість відповідності 
регуляторним вимогам (complіance cost) є вищою, 
ніж вартість кредитних ризиків (cost of rіsks).

До Нацкомфінпослуг за період з 1 вересня 2015 р. до 
29 лютого 2016 р. надійшло 2 205 звернень, скарг фізич-
них та юридичних осіб із питань страхової діяльності, 
що на 1 060 звернень менше, ніж за аналогічний період. 
За результатами розгляду звернень за зазначений період 
загальний обсяг виплат страхового відшкодування стра-
ховими компаніями становив 37,156 млн. грн. [7].

У фінансовому секторі регуляторам доцільно визна-
чити переваги і недоліки прямих обмежень на деякі 
види діяльності для фінансових посередників; посилити 
моніторинг і розробити систему пруденціальних норма-
тивів для небанківських фінансових установ, що ство-
рюють системні ризики; вдосконалювати методи заохо-
чення застосування простіших фінансових продуктів і 
організаційних структур; сформувати трансграничні 
механізми врегулювання діяльності великих фінансових 
установ для досягнення вигод від глобалізаційних про-
цесів. У рамках Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом Нацкомфінпослуг реалізує про-
ект «Технічна допомога за пріоритетними напрямами 
фінансового сектору в Україні» EU-FINSTAR, який, на 
нашу думку, сприятиме розвитку цього сектору.

Висновки. З наведеного вище можна зробити такі 
висновки щодо ролі фінансових технологій у забезпеченні 
стійкості страхового ринку в умовах невизначеності.

По-перше, у світовій економіці відстежують такі 
три тренди: непередбачуваність економіки, зміну пове-
дінки споживачів, розробку та впровадження нових 
фінансових технологій. В умовах фінансової невизна-
ченості змінюється поведінка споживачів фінансових 
послуг – перехід від споживчої до ощадної моделі пове-
дінки. Цим зумовлено зростання депозитів фізичних 
осіб, незважаючи на падіння реальних доходів насе-
лення. Відповідно, розширюється сфера страхування 
депозитів фізичних осіб. Третій тренд характеризується 
активізацією розробки і запровадження нових техно-
логій. Відповідно, збільшується кількість нових грав-
ців, а також зростають ризики використання цих тех-
нологій. З урахуванням високої залежності суб’єктів 
господарювання і населення від недепозитного фінан-
сування складні фінансові продукти приймають нові 
форми, тому в контексті економічної безпеки особли-
вої уваги заслуговує визначення основних засад фор-
мування механізму страхових послуг для забезпечення 
соціального захисту і мінімізації ризиків.

По-друге, фінансовий механізм організації страхо-
вої діяльності має забезпечувати поступальність вико-
нання страховиками своїх зобов’язань. Фінансовий роз-
виток страхової компанії має враховувати той факт, що 
розвиток – це досягнення поліпшеного стану, запорука 
успішного розвитку компанії. Сучасні стратегії розвитку 
страхових компаній потребують застосування ефектив-
них фінансових технологій (інновацій); удосконалення 
дистанційного обслуговування клієнтів; використання 
мобільних фінансових додатків; залучення банківських 
платіжних сервісів (електронні валюти, p2p, банківські 
рішення, NFC); адаптивності хмарних технологій.

По-третє, в умовах перманентних кризових явищ 
і системних економічних структурних трансформа-
ціях, що мають власну циклічність, фінансові регуля-
тори мають здійснювати регуляторні заходи, оскільки 
в такі періоди спроможність саморегулювання фінан-
сових посередників нівелюється. Гарантування еконо-
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мічної безпеки потребує посилення конкурентоспро-
можності та стійкості страхового ринку до системних 
ризиків; створення інфраструктури фінансової ста-
більності та сегмента страхування.

Держава як регулятор та економічний агент має 
орієнтуватися на антициклічне регулювання стра-
хового ринку для попередження системних ризиків. 
Доцільно здійснювати заходи на міжнародному і наці-
ональному рівнях із метою підвищення глобальних 
стандартів фінансового регулювання та забезпечення 
їх послідовного застосування відповідними національ-
ними інститутами. Розвиток страхового ринку потре-
бує професійного регулювання, об’єктивного моніто-
рингу і контролю, що сприятиме підвищенню рівня 
конкурентоспроможності національних страхових 
компаній. Водночас дискусійним є створення єдиного 
регулятора, оскільки існують як переваги, так і мож-
ливі протиріччя у формуванні єдиного органа регулю-
вання банківського й небанківського секторів.
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Постановка проблеми. Одним з найперспектив-
ніших шляхів реалізації концепції раціонального 
та ефективного використання бюджетних коштів є 
широке впровадження у сферу закупівель товарів, 
робіт і послуг для державних потреб єдиної струк-
турованої системи, заснованої на засадах конкурен-

ції, прозорості, недискримінації та децентралізації.  
У міру зростання обсягу та вартості державних заку-
півель підвищується їх значення і для забезпечення 
зайнятості, і для національної економіки в цілому.  
У більшості країн законодавство із закупівель на ран-
ніх стадіях розроблялося для захисту вітчизняної еко-
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номіки. У той же час конкуренція між національними 
компаніями за державні замовлення збільшувалася 
тими ж темпами, що і державні витрати на товари та 
послуги. Законодавство із закупівель на ранній ста-
дії визнавало право національних постачальників на 
рівне ставлення та отримання рівного доступу до дер-
жавних контрактів. У результаті, стандартний спо-
сіб закупівлі передбачав публікацію оголошення про 
заплановані закупівлі, щоб залучити до участі в тор-
гах (як правило, у формі аукціону) всі компанії, заці-
кавлені в отриманні державного контракту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану 
проблематику вивчали такі автори: Н. Ткаченко [1], 
В. Морозов [2], С. Козлов [3], В. Колотій [4], О. Гри-
бовський [5], О. Ганчак [6] та інші.

В умовах нової економічної системи механізм 
здійснення державних закупівель важливо розгля-
дати як інструмент, що дозволяє державі здійснювати 
належним чином свої функції, паралельно вплива-
ючи на економічні відносини і створюючи сприят-
ливі умови для розвитку певних галузей економіки. 
Разом з тим, соціальна й економічна складова меха-
нізму державних закупівель носить хоч і значний, 
але не визначальний характер, тоді як забезпечення 
функціонування держави має пріоритетне значення.

Держава, як правило, не тільки фінансує, а  
й організовує виробництво окремих груп товарів  
і послуг. При цьому завдання, поставлені перед дер-
жавою в ході розподілу суспільних коштів, полягають  
в наступному: придбання матеріальних благ і послуг, 
надання яких здійснюється державою в силу істо-
ричних та національних традицій; придбання мате-
ріальних благ і послуг, спрямованих на зміцнення 
безпеки та обороноздатності; організація ефектив-
ної соціальної політики в галузі охорони здоров’я, 
освіти, соціального обслуговування населення.

Мета статті. Дослідити імплементацію зарубіж-
ного досвіду у сфері державних закупівель, а саме 
механізму країн ЄС, та проаналізувати зміни меха-
нізму державних закупівель в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Закон 
України від 25.12.2015 р. № 992-VIII «Про публічні 
закупівлі» набрав чинності 19.02.2016 р. В даному 
Законі згрупували нормативно-правовий акт Закон 
України від 24.05.2012 р. № 4851-VI «Про особли- 
вості здійснення закупівель в окремих сферах госпо-
дарської діяльності» та Закон України від 10.04.2014 р.  
№ 1197-VII «Про здійснення державних закупі-
вель». Також система державних закупівель набула 
певних змін, модернізацій, які були запропоновані 
країнами ЄС. Основна ідея цих змін – врегулювання 
системи державних закупівель, які матимуть неа-
бияке значення в процесі подальшої гармонізації 
українського законодавства зі стандартами ЄС у най-
ближчі роки [7].

Тому пропонуємо розглянути підхід до здійснення 
державних закупівель країн ЄС для подальшого 
порівняння з механізмом України та зі змінами.

Основна мета державних закупівель – краща 
якість за нижчу ціну. У країнах ЄС також основною 
метою визначають створення конкурентного серед-
овища, що є інструментом держави для регулювання 
ринку та створення сприятливих умов.

Основні вимоги державних закупівель зображено 
на рисунку 1.

Здійснюючи державні закупівлі, необхідно дотри-
муватися певних принципів (рис. 2).

Державні закупівлі відіграють стратегічно важ-
ливу роль у таких сферах:

1) модернізація інфраструктури;
2) створення нових інформаційних технологій;
3) розвиток охорони здоров’я;
4) обладнання навчальних закладів;
5) будівництво та реконструкція закладів охо-

рони здоров’я і навчальних закладів.
В ЄС введено в дію шість різних директив.
 Директиви щодо державної закупівлі [8]:
1) Директива Ради 93/36/ЄЕС (про державну 

закупівлю товарів);
2) Директива Ради 93/37/ЄЕС (про державну 

закупівлю робіт);
3) Директива Ради 92/50/ЄЕС (про державну 

закупівлю послуг);
4) Директива Ради 89/665/ЄЕС (про засоби сус-

пільно-правового захисту);
5) Директива Ради 93/38/ЄЕС (щодо підприємств 

з надання комунальних послуг);
6) Директива Ради 92/13/ЄЕС (про засоби судо-

вого захисту підприємств з надання комунальних 
послуг).

Положення угод та директив забороняють дис-
кримінацію або обмеження щодо усіх контрактів, 
незалежно від їх вартості, і застосовуються безпосе-
редньо до державної закупівлі, навіть якщо не поси-
лаються на неї спеціально.

Директиви мають на меті не погодження усіх 
національних правил державної закупівлі, а уніфі-
кацію процедур, яких мають дотримуватися країни-
члени, якщо очікувана вартість закупівель переви-
щує порогові показники. Директиви застосовуються 
до окремих державних контрактів, тоді як загальні 
принципи, закладені у Римській угоді, – до всіх 
контрактів, незалежно від їх вартості.

Крім того, законодавство ЄС передбачає, що дер-
жавні підприємства та установи, відповідальні  
за водопостачання та енергопостачання, транспорт і 
телезв’язок, повинні керуватися такими принципами:

– відсутність дискримінації;
– прозорість процедур здійснення закупівель. 

Якщо вартість предмета закупівлі перевищує встанов-
лені директивами порогові показники, повідомлення 
про закупівлю розміщується у Додатку до Офіцій-
ного журналу ЄС (ОJ) з бази даних із закупівлі TED 
(щоденні пропозиції в електронному форматі);

– інформування про обрану процедуру прису-
дження контракту;

– відповідність технічним вимогам. 
Європейські стандарти, якщо такі є, пови-
нні мати пріоритет перед іншими міжна-
родними або вітчизняними стандартами;

– прозорість процедур добору під-
рядників і присудження контрактів через 
використання завчасно сформульованих 
об’єктивних критеріїв.

Принципи організації закупівель Світо-
вого банку. Різні міжнародні організації, 
наприклад фонди сприяння розвитку, Сві-
товий банк тощо, можуть вимагати вико-

Рис. 1. Вимоги державних закупівель
Джерело: побудовано авторами
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ристання власних правил закупівлі при фінансуванні 
проекту або наданні позики на фінансування проекту 
розвитку. Ці правила здебільшого відповідають прин-
ципам європейських директив стосовно закупівлі. 
У директивах вказано, що вони не застосовуються  
до державних контрактів, які керуються різними про-
цедурними правилами і присуджуються згідно зі спеці-
альною процедурою міжнародної організації.

Світовий банк та Європейський банк реконструк-
ції та розвитку (ЄБРР), що відіграють важливу роль 
у підтриманні розвитку та економічного зростання 
через забезпечення фінансування і впровадження 
ноу-хау для країн з перехідною економікою, корис-
туються процедурами і детальними правилами,  
а також керівними принципами для здійснення заку-
півлі в межах проектів і програм, що фінансуються 
цими організаціями.

В основу вимог Світового банку покладено чотири 
ключові принципи:

1) необхідність економії та ефективності;
2) створення для всіх учасників торгів, як з роз-

винутих країн, так і країн, що розвиваються, мож-
ливості конкуренції;

3) заохочення розвитку національних ринків дер-
жавних закупівель;

4) забезпечення прозорості у процесі закупівлі [9].
У більшості випадків ці потреби й інтереси 

можуть найкраще реалізовуватися через належним 
чином організовані міжнародні конкурентні торги 
(МКТ), що передбачають преференційні умови для 
вітчизняних товарів і, у разі можливості, залучення 
вітчизняних підрядників для виконання робіт згідно 
зі встановленими умовами.

Якщо МКТ, з погляду Світового банку, не є, безсум-
нівно, більш економічними та найефективнішим мето-
дом закупівлі, можуть застосовуватися інші методи 
закупівель, визначені у відповідній Угоді про позику.

Типовий закон про закупівлю товарів, будівель-
них робіт і послуг – UNCITRAL. UNCITRAL (ЮНСІ-
ТРАЛ) – комісія ООН з питань міжнародної торгівлі. 
Типовий Закон ЮНСІТРАЛ, прийнятий у 1994 p., 
спрямований на надання допомоги країнам у рефор-
муванні й удосконаленні своїх законів щодо про-
цедур закупівлі. Закон містить процедури, призна-
чені для досягнення цілей конкуренції, прозорості, 
справедливості та об’єктивності у процесі закупівлі, 
а отже, вищого рівня економії та ефективності заку-
півлі [10]. Основними його цілями є:

– максимальна економічність та ефективність 
закупівлі;

Рис. 2. Принципи здійснення державних закупівель
Джерело: побудовано авторами на основі літератури [8]
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– сприяння і заохочення участі у процедурах 
закупівлі постачальників і підрядників, незалежно 
від їх національної належності, що сприяє розвитку 
міжнародної торгівлі;

– сприяння конкуренції серед постачальників 
і підрядників при постачанні товарів, будівельних 
робіт або закупівлі послуг;

– забезпечення справедливого і рівноправного 
ставлення до всіх постачальників і підрядників;

– сприяння чесності, справедливості та довіри 
громадськості до процесу закупівлі;

– досягнення прозорості процедур, пов’язаних із 
закупівлею.

У країнах ЄС існують певні правила щодо дер-
жавних закупівель (рис. 3).

1) Порогові контракти. Директиви ЄС поширю-
ються тільки на договори вище певного рівня вар-
тості, в основному тому, що саме такі договори є 
важливими в контексті міжнародної торгівлі. Адже 
основною метою директив є сприяння такій торгівлі, 
а не регулювання державних контрактів загалом. 
Однак це не означає, що директиви надають націо-
нальному законодавству повну свободу щодо прису-
дження контрактів нижче порогової вартості.

2) Суб’єкти, на які поширюється дія директив ЄС. 
Директиви ЄС про державні закупівлі поширюється 
на органи державної влади та на інших учасників 
державного сектора. Має значення саме мета діяль-
ності суб’єкта. Для цього директиви ЄС розрізняють 
діяльність на комерційній основі та діяльність задля 
забезпечення суспільних потреб.

3) Технічна специфікація. Третя особливість 
стосується вимог директив ЄС щодо технічної спе-
цифікації – опису вимог до того, що повинно бути 

виконано згідно з договором про державні 
закупівлі. Технічна специфікація є важли-
вим елементом тендерної документації, яку 
надають учасникам тендера і на основі якої 
ті готують свої пропозиції.

4) Критерії оцінювання. Ще одна, чет-
верта, властивість стосується критеріїв 
визначення найкращої пропозиції. Україн-
ське законодавство передбачає оцінку вар-
тості пропозиції як основного критерію 
для визначення переможця, що в умовах 
невизначеності часто використовують і як 
єдино можливе мірило (через його відносну 
об’єктивність і простоту).

5) Охорона довкілля. Особли-
вість закупівель ЄС, на яку варто звер-
нути увагу, полягає в їх використанні 
як інструмента для реалізації екологіч-
них та інших завдань. Оскільки основна 

мета регулювання державних закупівель полягає  
в тому, щоб зобов’язати державний сектор поводи-
тися в комерційно ефективний спосіб, може виник-
нути питання щодо того, чи додаткові завдання 
не спотворюватимуть первинної мети. Певною 
мірою можна стверджувати, що «зелені» закупівлі 
насправді мають ключове значення. Прецедентне 
право ЄС має безліч прикладів, коли вимоги до сис-
тем екологічного управління були включені до осно-
вних вимог у процесі державних закупівель.

6) Електронні закупівлі. Зважаючи на тенденцію  
в Україні в останні роки, електронні закупівлі розгля-
дають як окрему процедуру закупівель, яка потребує 
інших правил та передбачає передусім застосування 
електронного реверсивного аукціону, де найнижча 
ціна є єдиним критерієм для вибору постачальника. 
Положення директив передбачають ширше застосу-
вання електронних комунікацій, включаючи вико-
ристання електронних засобів та пристроїв у системі 
державних закупівель у цілому. Ідея полягає в тому, 
щоб замінити традиційні «паперові» процеси на 
опрацювання стандартних електронних документів, 
обмін електронними повідомленнями та підтримку 
автоматизованої обробки документів на кожному 
етапі процесу державних закупівель [11].

Також в країнах ЄС використовують послуги 
централізованих закупівельних організацій (ЦЗО). 
Обов’язкове чи добровільне використання послуг ЦЗО 
та рамкових угод, ступінь зобов’язання використову-
вати послуги ЦЗО в різних країнах ЄС суттєво відріз-
няється. У деяких державах-членах обов’язок закупо-
вувати певні товари чи послуги через ЦЗО стосується 
лише певних визначених типів замовників. Наприклад, 
в Австрії, Іспанії та Португалії установи центрального 

рівня зобов’язані законом здійснювати заку-
півлі через ЦЗО, а для решти замовників 
така процедура не є обов’язковою.

У Бельгії встановлено таку обов’язковість 
у разі перевищення певного вартісного 
обсягу закупівель, а в Німеччині, де ЦЗО 
функціонують на рівні Міністерства вну-
трішніх справ, усі закупівельні тендери 
федеральних міністерств вище певного поро-
гового рівня повинні проводити виключно 
через ЦЗО. У деяких державах-членах вста-
новлено обов’язок за обсягом рамкових 
угод, а в інших такого обов’язку не перед-
бачено. Фінська модель зобов’язує замовни-
ків використовувати певний набір рамкових 
угод ЦЗО, а використання інших договорів 
має добровільний характер.

Рис. 3. Правила країн ЄС щодо державних закупівель
Джерело: рисунок побудований авторами

Рис. 4. Моделі фінансування ЦЗО
Джерело: побудовано авторами на основі даних [12]
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Добровільна система пропонує більшу гнучкість 

у прийнятті рішень щодо використання чи неви-
користання рамкових угод залежно від очікуваних 
результатів. ЦЗО, які функціонують у добровільних 
чи частково добровільних системах, завжди заці-
кавлені в підвищенні рівня своїх послуг для гаран-
тування якомога кращих результатів для своїх клі-
єнтів. Тож добровільний характер системи певним 
чином стимулює конкуренцію серед ЦЗО.

Якщо обов’язок використовувати ЦЗО не вста-
новлено, то замовники при присудженні контрактів 
можуть знаходити різні причини для використання 
власних стратегій, які не сприяють поліпшенню 
закупівельних умов. Необов’язкова система може 
призвести до сегментування попиту, а тому центра-
лізація не досягне передбачених цілей, а саме стан-
дартизації та зниження витрат.

Різні моделі фінансування ЦЗО в ЄС можуть бути 
згруповані в такі три категорії (рис. 4).

У зв’язку з цим слід відзначити, що в різних 
країнах моделі фінансування ЦЗО істотно відрізня-
ються. У Франції, Данії, Ісландії та Португалії ЦЗО 
повністю фінансують коштом зборів, що дає більшу 
незалежність від власників. Середній розмір збору, 
який беруть ЦЗО за послуги, у різних державах-чле-
нах ЄС становить близько 1,75% від суми закупівлі 
(у діапазоні від 0,5% до 3%) [12].

Висновки. Жодна країна не може сказати, що 
розробила ідеальне рішення, яке можна адаптувати 
в інших країнах. Однак, продовжуючи розвивати 
свою систему державних закупівель відповідно до 
стандартів ЄС, Україні корисно вивчити та проаналі-
зувати досвід різних країн ЄС, особливо щодо склад-
ніших аспектів державних закупівель. Подальша 
модернізація української системи державних закупі-
вель продовжить сприяти:

– поліпшенню умов для конкуренції на ринку 
державних контрактів в Україні унаслідок підви-
щення рівня законності, відкритості та неупередже-
ності процесу укладення контрактів;

– забезпеченню кращого співвідношення ціни та 
якості при виборі переможця тендера на державні 
закупівлі;

– скороченню випадків корупції;
– удосконаленню системи управління;
– проведенню маркетингових досліджень щодо 

попиту та пропозиції товар чи послуг на ринку для 
чіткого та ефективного планування закупівель та 
створення конкурентного середовища на ринку.
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ОЦІНКА РОБОТИ НАГЛЯДОВИХ РАД В БАНКАХ УКРАЇНИ

В статті, на основі опрацювання звітності всіх банківських установ України, проаналізовано роботу наглядових рад банків. До-
сліджено такі показники роботи наглядових рад: склад, структура та процедури діяльності наглядової ради; роль і незалежність 
сторонніх директорів; кількість засідань наглядової ради; наявність комітетів у складі наглядової ради; система винагороди на-
глядової ради; внутрішня система управління ризиками; впровадження внутрішніх положень банку щодо регламентації інститутів 
корпоративного управління та політик, що обмежують конфлікт інтересів.
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Денис О.Б. ОЦЕНКА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ В БАНКАХ УКРАНЫ
В статье, на основе отчетности всех банковских учреждений Украины, проанализирована работа наблюдательных советов 

банков. Исследованы такие показатели работы наблюдательных советов: состав, структура и процедуры деятельности наблю-
дательного совета; роль и независимость сторонних директоров; количество заседаний наблюдательного совета; наличие ко-
митетов в составе наблюдательного совета; система вознаграждения наблюдательного совета; внутренняя система управления 
рисками; внедрение внутренних положений банка по регламентации институтов корпоративного управления и политик, ограни-
чивающих конфликт интересов.
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Denys O.B. THE ASSESSMENT OF THE SUPERVISORY BOARDS OF THE BANKS OF UKRAINE
In the article, on the bases of processing all Ukrainian banks reports the work of the supervisory boards of banks is analyzed. 

The parameters of the Supervisory Board (composition, structure and operating procedures of the Supervisory Board; the role and 
independence of external directors; the number of Supervisory Board meetings; the presence in the composition of the committees of 
the Supervisory Board; the system of remuneration of the Supervisory Board; the internal risk management system; implementation 
of internal regulations of the bank, according to the regulation of corporate governance institutions and policies that limit conflicts of 
interest.) are investigated.
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, що акціо-
нерна форма власності є основною в банківському секторі  
України, багато важливих питань, що стосуються регу-
лювання корпоративних відносин в банках та ролі нагля-
дових рад банків у збалансуванні конфліктів інтересів 
стейкхолдерів, залишаються недостатньо дослідженими.

Досвід країн з розвиненими банківськими систе-
мами свідчить, що ефективна робота наглядових рад 
банків є одним з основних механізмів збалансування 
інтересів акціонерів, менеджерів та вкладників бан-
ківських установ.

Період кризи та масових банкрутств банків в Укра-
їні висвітлив слабкість інституту наглядових рад банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду 
на актуальність, проблематика роботи наглядових 
рад привертала увагу багатьох дослідників. Так, тео-
ретичні основи роботи наглядових рад висвітлені  
в працях Д. Деніс, Дж. Маконела. Особливості корпо-
ративних   відносин в банках та інші ефекти прояву 
традиційних механізмів корпоративного управління 
представлено в публікаціях П. Млберта, П. Сайса-
неллі. Питання наглядових рад вітчизняних банків 
розглянуті в працях українських дослідників О. Кос-
тюка, Я. Головіної та ін.[1–5].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас, віддаючи належне напрацю-
ванням науковців, слід зазначити, що сучасні кри-
зові тенденції розвитку банківського сектору Укра-
їни потребують додаткових емпіричних досліджень 
роботи наглядових рад банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоре-
тичні джерела свідчать, що наглядова рада є інсти-
тутом, створеним для контролю діяльності правління 
корпорації в інтересах її власників-акціонерів.

Робота наглядових рад банків має свої особли-
вості, обумовлені галузевою специфікою.

Внаслідок виконання функції грошово-кредит-
ного посередництва в банківських установах виника-
ють дві групи інвесторів – акціонери та вкладники 
банків. При цьому внески вкладників значно переви-
щують внески акціонерів, а можливості їх контролю 
правління є обмеженими.

Особливої ваги інститут наглядових рад набуває в 
банківських установах країн з високим рівнем кон-
центрації акціонерної власності, оскільки саме ефек-
тивна наглядова рада дозволяє обмежити можливості 
зловживання власника контрольного пакету акцій 
внесками інших груп принципалів – міноритарних 
акціонерів та вкладників банків.

Відповідно, до сфери дії наглядової ради банку 
належить виконання наступних основних функцій: 
захист інтересів вкладників, акціонерів та інших кре-
диторів, збереження і примноження вартості банку; 
визначення зовнішнього аудитора; забезпечення 
належних систем внутрішнього контролю та управ-
ління ризиками; визначення та схвалення заходів 
на випадок непередбачуваних обставин; визначення 
джерел капіталізації та іншого фінансування банку.

Частина принципів та процедур роботи наглядових 
рад банків та нефінансових корпорацій є спільними 
(оптимальна кількість членів, наявність незалежних 
членів та комітетів, раціональна кількість засідань 
наглядових рад, ефективна система винагороди).

Однак, закономірно, що наявність додаткових 
завдань породжує і додаткові вимоги, що стосуються, 
насамперед, належного професійного нагляду, під-
звітності, об’єктивності та справедливості.

До основних відмінностей формування наглядо-
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особливостей їх роботи з кращою між-
народною практикою [6; 7].

Дослідження роботи наглядових 
рад в банках України проводилося 
за наступними напрямками: склад, 
структура та процедури діяльності 
наглядової ради; роль незалежність 
сторонніх директорів; кількість засі-
дань наглядової ради; наявність 
комітетів у складі наглядової ради; 
система винагороди наглядової ради; 
внутрішня система управління ризи-
ками; впровадження внутрішніх 
положень банку щодо регламентації 
інститутів корпоративного управ-
ління та політик, що обмежують  
конфлікт інтересів.

Опрацьовано звітність всіх 117 бан-
ків України, які відповідно до нового 
підходу НБУ до групування банків, 
поділено на чотири групи: банки  
з державною часткою (7 банків); 

банки іноземних банківських груп (19 банків); банки 
1 групи (більше 0,5% активів банківської системи) (13 
банків); банки 2 групи (менше 0,5% активів системи) 
(78 банків). 

Оцінка ключових груп акціонерів та концен-
трації (середній розмір найбільшого пакету акцій 
власника істотної участі) показала, що банківський 

Рис. 1. Середня кількість засідань наглядових рад  
банків України у 2015 р.

Рис. 2. Структура винагород наглядових рад банків України

Рис. 3. Виплати винагороди членам наглядових рад  
в розрізі груп банків

вих рад банків у зарубіжній практиці можна від-
нести: більша кількість членів наглядових рад, 
особлива увага до наявності незалежних членів 
наглядових рад, використання додаткових внутріш-
ніх інструментів регулювання.

З огляду на складність вирішення завдань 
наглядовою радою банку, як визнані світові орга-
нізації, такі як Світовий банк, 
Базельський комітет та ін.,  
так і науковці особливу увагу 
акцентують на двох інструментах 
в діяльності наглядової ради, що 
дозволяють попередити появу корпо-
ративних конфліктів.

Першим інструментом висту-
пають комітети наглядової ради, 
головною метою створення яких є 
надання допомоги наглядові раді для 
здійснення своїх повноважень щодо 
нагляду та контролю через додаткове 
більш глибоке вивчення та підго-
товку окремих питань, що належать 
до її компетенції.

З огляду на специфіку банківської 
діяльності, найбільшу вагу набува-
ють два комітети: аудиторський та 
комітет з управління ризиками.

Другим, не менш важливим і 
актуальним для банківської діяль-
ності інструментом попередження 
появи корпоративних конфліктів є 
процедури та політики регулювання 
конфліктів інтересів (розбіжностей 
між особистими інтересами посадової 
особи або її пов’язаних осіб та її поса-
довими (професійними) обов’язками 
діяти у найкращих інтересах банку) 
та операцій з пов’язаними особами.

З метою оцінки ефективності меха-
нізму наглядових рад банків України 
та його відповідності кращій міжна-
родній практиці, нами було проведене 
дослідження практики наглядових рад 
в банках України на основі інформації 
про власників істотної участі банків, 
представленої на сайті Національного 
банку України та сайті «НКЦПФР 
smida» за 2015 р., та порівнянні  
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сектор України характеризується високим ступенем 
концентрації та домінуванням до непрозорої опосе-
редкованої участі в капіталі банків.

За нашими розрахунками, розмір середньої сукуп-
ної участі найбільшого акціонера становив 73,36%, 
при цьому розмір прямої істотної частки складав 
38,52%, опосередкованої – 36%.

Результати дослідження роботи наглядових рад 
показали наступне.

У всіх банках України є створені наглядові ради, 
оскільки наявність наглядової ради є вимогою Закону 
«Про банки і банківську діяльність» [8].

Аналіз кількості членів наглядових рад банків 
показав, що середній розмір кількості наглядових рад 
банків складає 5–6 осіб, при цьому більшість банків І 
та ІІ груп формують ради з 5 осіб, тоді як для інозем-
них та державних банків характерними є більші ради. 
Загалом всього 18,8 % банків мали ради, що переви-
щували 5 осіб, з них 9 банків іноземних банківських 
груп та 6 державних банків [7].

Ситуація в Україні не відповідає кращій міжнарод-
ній практиці щодо формування великих рад в банках.

Якщо в класичній теорії корпоративного управ-
ління наглядові ради є «міні-загальними зборами акці-
онерів», призначеними контролювати менеджерів, то  
у вітчизняних реаліях більшість наглядових рад більше 
стають інструментами оперативного управління.

Так, середня кількість засідань наглядових рад 
становить 42 рази на рік. Зазначимо, що ця цифра 
залишається незмінною практично роки. Найбільш 
часто проводять засідання наглядових рад вітчизня-
них банків, особливо банків 2 групи (рис. 1).

Разом з цим, при надмірному втручанні нагля-
дової ради в оперативне управління банком, біль-
шість банків (61%) декларують про безоплатну 
роботу наглядової ради. Це дозволяє припустити, що  
частина членів наглядових рад є безпосередньо круп-
ними акціонерами банків або представляють інте- 
реси останніх [7].

З банківських установ, які звітують про роботу 
наглядової ради на платній основі, 22% оприлюдню-
ють інформацію про фіксовані суми винагород чле-
нів наглядової ради, в 11% на платній основі працює 
лише голова наглядової ради (рис. 2) [7].

Аналіз виплат винагород членам наглядової 
ради в розрізі груп банків показав, що найбільш 
схильні виплачувати винагороди власники 1 та  
2 груп (рис. 3).

Оцінка формування комітетів наглядовими радами 
банків в Україні показала що комітети у складі 
наглядових рад є лише у 16% банків (19 установ), з 
них: 5 банків належать до першої групи, 4 банки –  
до 2 групи, 9 – до банків іноземних банківських груп 
і 1 державний банк [7].

Більшість банків створюють один 
комітет у складі наглядової ради. 
Так, по одному комітету мали 16 
банків, два банки створили по два 
комітети в складі наглядової ради і 
лише наглядова рада одного банку 
створила три комітети (рис. 4) [7].

Щодо сфери діяльності комітетів, 
то найбільш поширеними є комітети 
з аудиту (їх створили наглядові ради 
10 банків).

Дані, які оприлюднюють банки, 
показують, що застосування Націо-
нальних принципів корпоративного 
управління та Методичних рекомен-
дацій НБУ щодо організації корпора-
тивних відносин в діяльності банків 
залишається на низькому рівні.

Оцінка внутрішніх політик регу-
лювання конфлікту інтересів пока-
зала, що лише 46,15% банків (54 ус- 
танови) у внутрішніх положеннях 
зазначають вимоги щодо відсутності 
конфлікту інтересів.

Дані рис. 5 свідчать, що суттєвих 
відмінностей в розрізі груп банків, 
контролюючих інвесторів фізичних 
та юридичних осіб щодо прийняття 
політик регулювання конфліктів 
інтересів, не спостерігається.

Зазначимо також, що частка 
банків, в яких розмір найбільшого 
пакета сукупної участі перевищує 
75%, що визначає вимоги щодо 
конфлікту інтересів, теж не суттєво 
перевищує середній показник по сек-
тору (48,3%). Відсутність коливань 
показника відносно банків, де про-
блема конфлікту інтересів є особливо 
актуальною, дозволяє зробити висно-
вок про формальний підхід до вирі-
шення проблеми конфлікту інтересів 
в банках.

 Рис. 4. Формування комітетів наглядовими радами  
банків України в розрізі груп банків

Рис. 5. Впровадження положень щодо конфлікту інтересів  
банками України
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Оцінка наявності кодексів корпоративного управ-

ління показала, що їх прийняли майже половина 
банків (49,57%) [7].

Найбільш активними при прийнятті кодексів були 
банки 2 групи (кодекс прийняли 42 установи). З інших 
груп дані показали, що кодекс є у 8 банків 1 групи, 5 
банків іноземних банківських груп і 3 державних банки.

З огляду на те, що важливим інститутом, діяль-
ність якого спрямована на зниження рівня інформа-
ційної асиметрії в банках, є інститут корпоративного 
секретаря, ми проаналізували наявність цієї струк-
тури в банках України.

Дані свідчать, що, незважаючи на популяриза-
цію найкращої міжнародної практики щодо впро-
вадження посади корпоративного секретаря зі сто-
рони регуляторів, посада його запроваджена лише у 
30,1% банків (36 установ) [7].

У відсотковому співвідношенні щодо банків своєї 
групи найбільш активними при впровадженні посади 
корпоративного секретаря були державні банки. Так, 
посаду корпоративного секретаря впровадили 5 банків 
1 групи (38,46% від банків групи), 6 банків іноземних 
банківських груп (31,58% від банків групи), 5 дер-
жавних банків (70,42% від банків групи) та 20 банків 
2 групи (25,64% від банків групи) [7]. Що характерно, 
суттєвих коливань показника в залежності від кіль-
кості контролюючих акціонерів не спостерігається.

Висновки. За рядом характеристик наглядові 
ради банків, які контролюються різними типами 
власників, мають схожі риси, формально відповіда-
ють вимогам чинного законодавства і не відповіда-
ють міжнародній практиці.

У подібних випадках менеджмент орієнтується 
виключно на мажоритарних власників і повністю від 
них залежить. При цьому юридичну відповідальність 
власник не завжди несе, а заручниками прийнятого 
рішення у випадку понесених банком збитків можуть 
стати його вкладники.

У підсумку, зазначена система врегулювання кор-
поративних відносин в банках створює високі орга-
нізаційні ризики, що породжують ряд інших банків-
ських ризиків.

З огляду на вищенаведене, на думку автора, 
подальші тенденції розвитку корпоративних відносин 
в банківському секторі України в значній мірі залежа-
тимуть від наявності чи відсутності обмежень на моно-
полію при прийнятті стратегічних рішень власниками.

До обмежень, які в підсумку дозволили б  
знизити ймовірність зловживань власника контр-
ольного пакету акцій, належать, на думку автора, 
додаткові вимоги до наглядових рад. У ряді європей-
ських країн із високим рівнем концентрації влас-
ності монопольний вплив власників контрольних 
пакетів акцій на управління обмежується вимогами 
до термінів повноважень та структури наглядової 
ради за різними критеріями.

Наприклад, можна навести наступні: у Німеччині 
та Франції членів спостережних рад обирають на 
термін не більше ніж чотири роки; в Німеччині як 
правило, чисельність спостережної ради формується 
в залежності від чисельності працівників та розміру 
статутного фонду. Так, у невеликих корпораціях 
(менше 500 працівників) акціонери обирають увесь 
склад наглядової ради, у середніх – дві третини, а 

у великих корпораціях акціонери мають право оби-
рати тільки половину членів ради. В товариствах зі 
статутним фондом до 3 млн. марок число членів спо-
стережної ради може бути до дев’яти чоловік, більш 
як 3 млн. марок – 15, більш як 30 млн. марок – до 
21 особи [9]; у Франції для фірм, що використову-
ють дворівневу модель корпоративного управління, 
1/3 частина членів ради директорів призначається 
трудовим колективом, у Люксембурзі частка призна-
чених трудовим колективом членів ради директорів 
становить 1/2, у Швеції трудовий колектив призна-
чає 2 або 3 членів ради директорів, 1/3 від загальної 
кількості членів ради призначається працівниками в 
Австрії та Нідерландах [10].

На нашу думку, адаптуючи міжнародний досвід 
з врахуванням специфіки банківського бізнесу в 
Україні, для попередження появи корпоративних 
конфліктів в банківському секторі України при фор-
муванні внутрішніх механізмів врегулювання кор-
поративних конфліктів доцільним на законодавчому 
рівні є наступне:

– встановлення вищої кількості наглядових рад 
банків. Кількість членів наглядових рад повинна 
визначатися у тісній прив’язці до розміру капіталу 
банку, і, відповідно, потенційного системного ризику, 
що може виникнути внаслідок його банкрутства;

– зміна вимог до структури наглядової ради через 
включення в раду працівників банків, та, в окремих 
випадках, за необхідності, працівників Централь-
ного банку;

– усунення можливості «пожиттєвого вико-
нання» обов’язків членами наглядових рад через вве-
дення обмежень на переобрання.
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ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ЗВІТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН СВІТУ З ПОЗИЦІЇ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Реалізація стратегії інфляційного таргетування центральним банком пов’язана з публічним оголошенням цільових орієнтирів 
з інфляції та зобов’язанням центрального банку досягти цих цілей. Основним елементом комунікаційної політики є Інфляційний 
звіт. У статті здійснено оцінку якості Інфляційних звітів центральних банків 15 країн світу, які застосовують режим інфляційного 
таргетування, з позиції забезпечення транспарентності монетарної політики. На основі проведеного дослідження з використан-
ням пакету STATISTICA 10 доведено наявність статистичного зв’язку між якістю інфляційних звітів та передбачуваністю моне-
тарної політики.

Ключові слова: центральний банк, монетарна політика, транспарентність, інфляційний звіт, інфляційне таргетування.

Закутняя А.А. ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ СТРАН МИРА С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Реализация стратегии инфляционного таргетирования центральным банком связана с публичным объявлением целевых 
ориентиров инфляции, а также с обязательством центрального банка достичь этих целей. Основным элементом коммуникаци-
онной политики является Инфляционный отчет. В статье осуществлена оценка качества Инфляционных отчетов центральных 
банков 15 стран мира, которые применяют режим инфляционного таргетирования, с позиции обеспечения транспарентности 
монетарной политики. На основе проведенного исследования с использованием пакета STATISTICA 10 доказано наличие ста-
тистической связи между качеством инфляционных отчетов и предсказуемостью монетарной политики.

Ключевые слова: центральный банк, монетарная политика, транспарентность, инфляционный отчет, инфляционное тар-
гетирование.

Zakutniaia A.O. EVALUATION OF THE INFLATION REPORTS OF CENTRAL BANKS AROUND THE WORLD IN VIEW OF 
ENSURING MONETARY POLICY TRANSPARENCY

Implementation of inflation targeting strategy by central bank is connected with public announcement of inflation targets and central 
bank’s obligation to achieve these goals. Inflation Reports have generally become the central element of communication policy. The 
study offers an evaluation of the Inflation Reports produced by 15 inflation-targeting central banks. Statistical relationship between the 
quality of inflation reports and predictability of monetary policy was proved by using STATISTICA 10 package.

Keywords: central bank, monetary policy, transparency, Inflation Report, inflation targeting.

Постановка проблеми. Упродовж останніх трьох 
десятиліть більшість економічно розвинутих країн  
та країн, що розвиваються, удосконалювали свою 
монетарну політику шляхом включення таргету-
вання інфляції до організаційно-правової бази її реа-
лізації. Інфляційні звіти є основним інструментом 
комунікацій з учасниками фінансового ринку. Саме 
тому необхідним є проведення оцінки якості інфля-
ційних звітів центральних банків країн світу, які 
застосовують режим інфляційного таргетування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми транспарентності монетарної політики та 
системи комунікацій центральних банків з громад-
ськістю привертають увагу багатьох дослідників  
на сьогодні, здебільшого, з країн Північної Америки 
та Європейського Союзу, таких як П. Сіклос [8],  
С. Ейфінгер [3], П. Гераатс [6], Д. Стасаваже [9]  
та інші. Що стосується дослідження значення інфля-
ційних звітів для забезпечення транспарентності 
монетарної політики, а також оцінки їх якості,  
слід виокремити праці М. Андерсона [1] та  
Л.І.О. Свенсона [10]. В Україні наукові здобутки  
з досліджуваної нами тематики представлені  
працями В.П. Гордієнко [11], К.К. Мельника [13], 
С.Р. Моїсеєва [14].

Мета статті. На сьогоднішній день в Україні лише 
розпочато дослідження поняття транспарентності, її 
складових та комунікаційних каналів центрального 
банку. У той же час зарубіжна наука перебуває на 
етапі розробки та удосконалення інструментарію 
кількісного аналізу рівня транспарентності моне-

тарної політики. У контексті розширення кількості 
країн, які перейшли до режиму інфляційного тарге-
тування, вважаємо необхідним проведення якісного 
аналізу Інфляційних звітів та кількісної оцінки ста-
тистичного зв’язку між якістю інфляційних звітів  
та передбачуваністю монетарної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вперше режим таргетування інфляції запровадив 
центральний банк Нової Зеландії у грудні 1989 р. 
[7]. На сьогодні кількість країн, що застосовують на 
практиці даний монетарний режим, становить 43, з 
них (за класифікацією Світового банку) з високим 
рівнем доходу – 15, з рівнем доходів вище за серед-
ній – 15, нижче середнього – 11 та з низьким рівнем 
доходів – 2 (рис. 1). Єдиними країнами, центральні 
банки яких формально припинили застосовувати 
режим таргетування інфляції, є Фінляндія, Іспанія 
та Словаччина, оскільки ці країни вступили в ЄС і 
делегували повноваження щодо монетарної політики 
Європейському центральному банку [11].

Центральні банки використовують різноманітні 
інструменти комунікації з учасниками фінансо-
вого ринку: прес-релізи, прес-конференції, публіка-
ції протоколів засідань Ради директорів, публіка-
ції прогнозів та статистичних даних [13]. Проте, на 
нашу думку, основним елементом комунікаційної 
політики центрального банку, що застосовує режим 
інфляційного таргетування, є Інфляційний звіт.

У контексті нашого дослідження вважаємо  
за потрібне здійснити оцінку якості Інфляційних 
звітів центральних банків країн світу, які застосо-



139ауковий вісник Херсонського державного університетуН
вують режим інфляційного таргетування, 
з позиції забезпечення транспарентності 
монетарної політики. Вибірка складається  
з 14 країн (Австралія, Велика Британія, Іслан-
дія, Ізраїль, Канада, Таїланд, Нова Зелан- 
дія, Норвегія, ПАР, Польща, Угорщина, 
Чехія, Швеція, Швейцарія), які перейшли 
до режиму інфляційного таргетування.

Перейдемо до оцінки Інфляційних зві-
тів, опублікованих центральними банками у 
2016 р., експертним методом з використан-
ням методики, розробленої А. Фракасо [5]  
(табл. 1). Перший критерій оцінки – «пере-
конливість» звіту. Його суть полягає у 
оцінці довіри користувачів до дій централь-
ного банку шляхом визначення рівня аргу-
ментованості рішень центрального банку 
щодо монетарної політики. Загальна оцінка 
експертів є задовільною. За рідкісним винятком, 
користувачі не довіряють монетарним регуляторам. 
Варто зробити акцент на Великій Британії, яка отри-
мала максимальну оцінку за цим критерієм.

Наступним критерієм оцінки є повнота звіту, 
тобто чи знайшли експерти відповіді на всі запи-
тання, які виникали у них стосовно реалізації моне-
тарної політики за умов режиму інфляційного тарге-
тування. Результати свідчать, що деякі центральні 
банки (Швейцарія, Австралія, Польща) свідомо не 
включають всю інформацію до інфляційних звітів, а 
оголошують її через інші комунікаційні інструменти, 
щоб пересічному громадянину без відповідної освіти 
було складно знайти інформацію, яка його цікавить. 
Крім того, деяка важлива інформація публікується 
тільки один раз на рік в річному звіті банку. У цьому 

контексті важливим є наступний аспект – стиль 
викладу інформації. Більшість центральних банків 
отримали позитивну оцінку. На нашу думку, основні 
проблеми у розумінні звіту можуть бути пов’язані  
з перекладом його з мови оригіналу на англійську.

Більшість центральних банків близькі до досягнення 
максимальних оцінок щодо кількості оголошуваної 
інформації. Слід відмітити, що у повній мірі розкрива-
ється інформація щодо рівня інфляції та поточних цін. 
Дещо гірша ситуація з інформацією щодо економічного 
зростання. Так, навіть центральні банки, що викорис-
товують правило Тейлора, надають неповну інформа-
цію щодо темпів зростання економіки. У такий спосіб 
монетарні регулятори намагаються акцентувати увагу 
користувачів на показнику рівня інфляції та зменшити 
роль зростання при формуванні монетарної політики.

Рис. 1. Хронологія запровадження режиму інфляційного 
таргетування центральними банками країн світу

Джерело: складено автором на основі [4; 7; 11; 2]
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Таблиця 1
Загальна оцінка інфляційних звітів країн світу (мінімальне значення – 0, максимальне – 10)

Країна

Переконли-
вість

Повнота 
розкриття 
інформації

Стиль 
написання

Інформа-
ція, що 

надається

Середнє  
значення за 
показниками 
(переконли-

вість, повнота, 
стиль, інфор-

мація)*

Є зрозумілою для

Економістів Не економістів

Зна-
чення

σ Зна-
чення

σ Зна-
чення

σ Зна-
чення

σ Зна-
чення

σ Зна-
чення

σ Зна-
чення

σ

Австралія 4,4 1,7 3,2 1,3 7,6 1,7 4,2 1,3 4,4 1,7 8,2 2,5 7,0 2,3

Велика 
Британія 9,2 0,4 8,9 0,2 10,0 0,0 9,2 0,4 9,2 0,4 9,1 0,7 6,3 0,8

Ісландія 7,8 1,7 7,2 0,8 7,4 1,5 6,6 1,1 7,8 1,7 8,8 0,5 5,8 2,7

Ізраїль 6,6 0,4 5,0 1,4 7,4 0,9 7,6 1,9 6,6 0,4 8,8 1,1 5,8 1,9

Канада 5,4 1,7 4,4 1,1 9,0 0,7 7,4 0,9 5,4 1,7 9,8 0,4 7,0 1,9

Нова 
Зеландія 8,4 0,4 7,6 0,5 9,2 0,8 8,4 0,5 8,4 0,4 9,6 0,5 7,4 1,9

Норвегія 6,8 1,7 5,6 1,5 7,6 0,9 7,2 0,4 6,8 1,7 7,6 1,5 5,0 2,3

ПАР 5,8 0,4 4,6 1,3 7,0 0,7 5,2 1,3 5,8 0,4 9,2 1,1 7,8 1,6

Польща 5,2 1,7 4,2 1,1 7,0 1,0 5,8 1,3 5,2 1,7 7,6 1,3 4,6 2,1

Таїланд 7,6 0,4 7,8 1,3 7,0 1,2 7,6 0,9 7,6 0,4 8,6 1,1 5,8 1,3

Україна 6,0 1,7 4,4 1,5 6,8 2,8 4,1 1,9 6,0 1,7 8,2 0,9 6,1 2,6

Угорщина 7,1 0,4 5,2 2,2 7,2 2,3 8,6 2,3 7,1 0,4 8,0 1,0 4,8 2,0

Чехія 6,9 1,7 7,2 1,3 7,6 1,1 8 1 6,9 1,7 6,4 0,8 4,8 1,8

Швеція 7,0 0,4 5,6 1,9 7,6 1,1 7,2 1,3 7,0 0,4 8,4 1,7 5,2 2,6

Швейцарія 5,8 1,7 4,0 2,3 8,2 1,1 4,8 2,8 5,8 1,7 9,0 0,7 6,4 1,1

Примітка: * – розраховано з метою проведення кількісної оцінки статистичного зв’язку між якістю інфляційних звітів та передбачуваністю 
монетарної політики

Джерело: складено автором
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Цікавим є останній критерій оцінки, який демон-
струє різницю в сприйнятті змісту інфляційного звіту 
економістами та не економістами. З даних, наведе-
них у таблиці 1, очевидним є факт, що всі звіти є 
зрозумілими для економістів. У той же час людям, 
які не мають фахової освіти, складно було зрозуміти 
зміст звітів Ізраїлю, Ісландії, Польщі та Швейцарії.

Усереднені підсумкові показники у розрізі дослі-
джуваних центральних банків наведено на рисунку 2.  
Так, цілком закономірно, що найвищу оцінку отри-
мав Банк Англії, який публікує найзмістовніший 
та найдеталізованіший інфляційний звіт. Другим  
за якістю Інфляційного звіту є Резервний Банк Нової 
Зеландії – країни, яка перша запровадила режим 
інфляційного таргетування та почала публікацію 
інфляційних звітів.

Наступним кроком нашого дослідження є оцінка 
зв’язку передбачуваності монетарної політики та 
якості інфляційних звітів. Для кількісної оцінки 
статистичного зв’язку скористаємось рівнянням 
регресії, запропоноване А. Фракасо [5]:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + ∑ 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘=1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 ,           (1),        (1)

де S – ступінь неочікуваності (surprise) для учас-
ників фінансового ринку змін в монетарній політиці;

Ch – характеристики інфляційних звітів, які впли-
вають на сприйняття учасниками фінансового ринку 
рішень щодо монетарної політики (characteristic);

C – макроекономічні показники, які вплива-
ють на сприйняття учасниками фінансового ринку 
рішень щодо монетарної політики (control).

Розглянемо більш детально етапи застосування 
запропонованого економіко-математичного підходу.

1. Розрахунок ступеня неочікуваності зміни від-
соткової ставки центрального банку для учасників 
фінансового ринку у зв’язку з проведенням засідань  
Комітету з монетарної політики. Відомо, що на очі-
кування учасників фінансового ринку у період до та 
після оголошення рішення Комітету впливає публі-
кація офіційного оголошення про засідання на сайті 
центрального банку, а основним індикатором зміни 
очікувань є зміна ринкової відсоткової ставки [5]. 
Тому 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡

ℎ  позначимо ринкову проценту ставку за бор-
говим зобов’язанням строком h на певну дату t (день, 
коли відбулася зустріч Комітету з монетарної полі-
тики з метою прийняття рішення щодо того, збіль-
шити, зменшити чи залишити незмінною відсоткову 
ставку). У нашому дослідженні ми використовуємо 
щоденні дані за відсотковими ставкам, тому найближ-
чим датами до та пісня дати оголошення рішення про 
зміну політики, буде D-1 та D+1 відповідно. Таким 
чином, ступінь неочікуваності змін в монетарній полі-
тиці буде розрахований наступним чином:

S = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡+1
ℎ − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℎ ,                        (2),                      (2)

де S=S = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡+1
ℎ − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℎ ,                        (2) – міра неочікуваності для учасників фінан-
сового ринку змін монетарної політики (surprise);

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡∓1
ℎ  – ринкова процентна ставка за борговим зобов’я- 

занням строком h (1, 3 та 12 місяців) на певну дату t.
Для дослідження нами було використано набір 

даних щодо розміру ринкової процентної ставки за 
борговими цінними паперами строком 1, 3 та 12 міся-
ців за період з 01 січня 2014 р. по 01 серпня 2016 р.  
Інфляційний звіт центрального банку Ісландії було 
виключено з оцінки (порівняно з дослідженням, про-
веденим вище) у зв’язку з тим, що центральний банк 
не анонсує засідання Комітету з монетарної політики.

За результатами розрахунків S=S = ∆𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡+1
ℎ − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1

ℎ ,                        (2) для кожної 
країни було визначено середнє значення показників:

– ABSh – середнє значення абсолютних значень ∆𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ  ;
– ABS↑ h – середнє значення абсолютних значень 

∆𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ   за умови, що значення відсоткової ставки було 
збільшено;

Рис. 2. Середня оцінка інфляційних звітів країн світу
Джерело: складено автором

Таблиця 2
Зміна міжбанківської процентної ставки за кредитами строком на 3 місяці,  

пов’язана з проведенням засідання Комітету з монетарної політики,  
% (курсивом позначено кількість спостережень)

Країна ABSh ABS↑ h ABS

↑ 

h ABS_noh

Австралія 0,016 28 0,000 0 0,050 3 0,012 25

Велика Британія 0,003 36 0,000 0 0,000 0 0,003 36

Ізраїль 0,007 31 0,000 0 0,020 4 0,005 27

Канада 0,023 26 0,000 0 0,249 2 0,004 24

Нова Зеландія 0,044 20 0,110 5 0,030 4 0,018 11

Норвегія 0,062 15 0,000 0 0,045 4 0,068 11

ПАР 0,242 16 0,340 5 0,000 0 0,197 11

Польща 0,049 31 0,000 0 0,051 2 0,049 29

Таїланд 0,029 20 0,000 0 0,09 3 0,018 17

Україна 1,327 15 1,580 5 1,117 6 1,325 4

Угорщина 0,047 31 0,000 0 0,0936 14 0,009 17

Чехія 0,003 20 0,000 0 0,000 0 0,003 20

Швеція 0,011 16 0,000 0 0,016 6 0,008 10

Швейцарія 0,009 12 0,000 0 0,002 1 0,010 11

Джерело: складено автором
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– ABS

↑ h – середнє значення абсолютних значень 
∆𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ   за умови, що значення відсоткової ставки було 
зменшено;

– ABS_noh – середнє значення абсолютних зна-
чень ∆𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ   за умови, що значення відсоткової ставки 
залишилось незмінним.

Слід зробити акцент на тому, що ступінь неочікува-
ності змін в монетарній політиці не є чутливим до пері-
оду кредитування (розрахований коефіцієнт кореляції 
між ABS1–ABS3; ABS1–ABS12; ABS3–ABS12 дорівнює 
99, 94, 98 відповідно), тому для подальших розрахун-
ків будемо використовувати значення ступеня неочіку-
ваності, виходячи зі ставки 3-місячного строку креди-
тування, яка є в наявності для всіх країн (табл. 2).

2. Визначення змінних, що характеризують якість 
інфляційних звітів досліджуваних країн. У зв’язку  
з тим, що наше дослідження базується на незначній 
кількості спостережень (14 країн), слід обирати для 
аналізу невелику кількість незалежних змінних. 
Крім того, вище нами було зазначено, що центральні 
банки, які мають високі бали за одним критерієм 
якості звіту, матимуть високі бали за іншими крите-
ріями. У результаті побудови кореляційної матриці 
нами було встановлено критерії, які корелюють  
з результативною ознакою (ступеня неочікуваності 
(surprise)), нами було обрано наступні характерис-
тики інфляційних звітів, які впливають на сприй-
няття учасниками фінансового ринку рішень щодо 
монетарної політики:

– переконливість (наскільки користувачі довіря-
ють центральному банку, чи в повній мірі централь-
ний банк аргументує прийняті рішення щодо моне-
тарної політики);

– повнота розкриття інформації (чи знайшли екс-
перти відповіді на всі запитання, які в них виникали 
стосовно реалізації монетарної політики);

– стиль написання (викладу матеріалу);
– кількість інформації, що надається.
Слід зазначити, що перелічені змінні мають висо-

кий ступінь кореляції між собою, тому для наочності 
нами введено додатковий узагальнюючий показник – 
«загальна оцінка звіту» (незважене середнє значення 
за чотирма показниками).

Включення більше ніж одного показника якості 
інфляційного звіту до регресійного моделі є немож-
ливим через значний ступінь мультиколінеарності 
змінних. Як результат, ми не можемо визначити, 
наскільки важлива одна характеристика, порівняно 
з іншою.

3. Визначення макроекономічних показників, які 
впливають на сприйняття учасниками фінансового 
ринку рішень щодо монетарної політики. На ступінь 
передбачуваності монетарної політики впливають не 
тільки якість інфляційного звіту та ступінь розвитку 
комунікацій центрального банку з громадськістю, 
але й економічне середовище в країні. У результаті 

побудови кореляційної матриці та виключення кри-
теріїв, які слабо корелюють з результативною озна-
кою, у регресійну модель нами введено додаткові 
незалежні змінні:

– середнє значення інфляції за аналізований 
період (IL);

– зростання рівня ВВП (середнє значення за 
період) (GDP).

4. Інтерпретація результатів регресійного ана-
лізу. У зв’язку з тим, що значення ступеня неочіку-
ваності (surprise) для учасників фінансового ринку 
змін в монетарній політиці є додатнім за своїм визна-
ченням, ми трансформували її в форму натурального 
логарифма, щоб мати впевненість у тому, що резуль-
тати регресії також будуть додатними. Результати 
регресійного аналізу наведено в таблиці 3. Неза-
лежні (контрольні) змінні мають додатній вплив на 
ступінь неочікуваності, а, отже, рішення з монетар-
ної політики набагато складніше передбачити в умо-
вах макроекономічної нестабільності. Що стосується 
змінних, які характеризують якість інфляційних 
звітів, то (як і очікувалося) вони мають негативний 
вплив на рівень неочікуваності. П’ятий, введений 
нами показник, також має високий ступінь кореля-
ції та підтверджує висунуту нами гіпотезу, що публі-
кація якісних інфляційних звітів зменшує ступінь 
невизначеності в економіці.

Висновки. Підсумовуючи викладені вище резуль-
тати дослідження, можна зробити висновок, що остан- 
нім часом значно зросла кількість країн, які вклю-
чили або розглядають питання про включення 
таргетування інфляції до організаційно-правової  
бази грошово-кредитної політики. Реалізація зазна-
ченої монетарної стратегії пов’язана з публіч- 
ним оголошенням цільових орієнтирів з інфляції 
та зобов’язанням центрального банку досягти цих  
цілей. Саме тому стратегія комунікації центрального 
банку стає ключовим моментом у підвищенні ефек-
тивності грошово-кредитної політики у контексті 
таргетування інфляції. Основним елементом комуні-
каційної політики є Інфляційний звіт.

Нами було здійснено оцінку якості Інфляційних 
звітів центральних банків країн світу, які застосо-
вують режим інфляційного таргетування, з позиції 
забезпечення транспарентності монетарної політики. 
За результатами дослідження можна стверджувати, 
що найвищу оцінку отримав Банк Англії, який 
публікує найзмістовніший та найбільш детальний 
інфляційний звіт. Другим за якістю інфляційного 
звіту є Резервний Банк Нової Зеландії. Доказом того, 
що центральні банки знаходяться на шляху підви-
щення рівня транспарентності своєї діяльності та 
розширення каналів комунікацій, є високі оцінки 
інших центральних банків. Навіть інфляційні звіти 
країн, які знаходяться в кінці рейтингу, оцінені 
досить високо (від 5,5 до 6,8 балів з 10). 

Таблиця 3
Результати регресійного аналізу впливу якості інфляційного звіту на ступінь невизначеності

№ 
з/п

Контрольні змінні Незалежні змінні (характеристики інфляційних 
звітів) R2 Критерій Фішера

Fфакт>Fтабл
IL GDP CONV COMP STYLE INF COMB

1 1,87 1,2 -0,28 0,67 6.89>3,71

2 1,81 1,16 -0,31 0,68 7.33>3,71

3 1,39 0,75 -0,28 0,67 7>3,71

4 1,91 1,35 -0.36 0,69 7,65>3,71

5 1,83 1,23 -0,35 0,70 7.86>3,71

Джерело: складено автором
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Також нами було доведено статистичний зв’язок 
між якістю інфляційних звітів та транспарентн-
стю центральних банків (у контексті передбачува-
ності монетарної політики). Але такий статистич-
ний зв’язок не є причинно-наслідковим. Результати 
дослідження можна інтерпретувати двояко. Так, 
якісні інфляційні звіти підвищують рівень довіри 
користувачів та допомагають їм передбачати дії моне-
тарного регулятора. Але, з іншого боку, результати 
дослідження можуть свідчити про те, що центральні 
банки розвинених країн (які мають штат висококва-
ліфікованих працівників та високий рівень транспа-
рентності) дотримуються вимог «Кодексу належної 
практики по забезпеченню прозорості у грошово- 
кредитній і фінансовій політиці» та публікують 
якісні інфляційні звіти.
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Вступ. У процесі практичного запровадження 

Податкового кодексу України стало очевидним, що 
цілісний гармонізований документ у сфері оподат-
кування забезпечить виконання тактичних і страте-
гічних завдань податкової політики у країні лише 
за умови професійного і збалансованого адміністру-
вання податків. Саме недосконалість адміністра-
тивних процедур, пов'язаних з оподаткуванням, є 
однією з головних причин недоотримання податко-
вих платежів до державного бюджету, негативного 
ставлення платників до виконання свого податкового 
обов'язку, а також низької позиції України в міжна-
родному рейтингу умов ведення бізнесу.

Постановка завдання. Мета статті – запропону-
вати шляхи удосконалення системи адміністрування 
податкових платежів до державного бюджету.

Результати. Податкове адміністрування як регла-
ментована законами й іншими нормативно-пра-
вовими актами управлінська діяльність, що здій-
снюється податковими та іншими контролюючими 
органами, передбачає розв'язання таких основних 
завдань:

– забезпечення платникам податків зручних 
умов для виконання їхніх обов'язків щодо розра-
хунку, декларування та сплати податків і зборів;

– контроль із боку держави виконання платни-
ками своїх обов'язків щодо розрахунку, деклару-
вання та сплати податків і зборів, забезпечення їх 
повного виконання всіма платниками;

– забезпечення захисту законних прав та інтер-
есів платників податків від протиправного втручання 
з боку органів державної влади;

– вжиття державою заходів примусу щодо плат-
ників, які не виконують свої обов'язки.

З урахуванням необхідності розв'язання цих 
завдань має будуватися система адміністрування 
податків. При цьому виконання одних завдань 
покладається на органи державної влади, інших – на 
платників податків.

До функцій органів державної влади, закріпле-
них нормами Податкового кодексу, при проведенні 
адміністрування податків належать:

– надання послуг платникам податків у ході 
виконання ними своїх обов'язків з розрахунку, 
декларування та сплати податків і зборів;

– здійснення контролю з виконання платниками 
податкового законодавства;

– вирішення спорів, що виникають при застосу-
ванні податкового законодавства;

– забезпечення відповідальності за порушення 
податкового законодавства як платників податків, 
так і органів державної виконавчої влади;

– здійснення примусового стягнення податків, 
не сплачених у встановлені терміни, та вжиття захо-
дів, спрямованих на поновлення платоспроможності 
платників податків [6, C. 127].

Функції, покладені на органи державної влади 
щодо адміністрування податкових платежів в Укра-
їні, в основному відповідають міжнародній практиці 
податкового адміністрування. Основна відмінність 
полягає в якості забезпечення належних умов і зна-
чному спрощенні необхідних процедур під час вико-
нання податкового обов'язку платниками (табл. 1).

Як видно з табл. 1, напрями адміністрування 
податків та інструменти його реалізації в Україні та 
інших державах світу згідно із законодавством є іден-
тичними, однак практична реалізація й цілі прин-
ципово різняться. Міжнародна практика адміністру-
вання спрямована на сприяння добровільній сплаті 
податків і створення максимально зручних умов для 

виконання платниками своїх обов'язків. Лише за 
умови неналежного їх виконання вживаються заходи 
покарання і примусу, при цьому адміністратор сам 
неухильно дотримується норм і процедур податко-
вого законодавства. Українська ж практика адмі-
ністрування юридично спрямована на забезпечення 
добровільної сплати податків і створення зручних 
умов платникам, фактично ж превалює контрольна 
функція та створення зручних умов для роботи адмі-
ністратора податків, причому саме податкові органи 
доволі часто дають приклад можливості безкарного 
порушення податкового законодавства.

Наразі система адміністрування податків в Укра-
їні побудована на протистоянні держави і платників 
податків. При цьому як держава не готова поступа-
тися своїми інтересами, так і платники не бажають 
рахуватися з інтересами держави.

Основною функцією держави у системі адмі-
ністрування залишається податковий контроль, а 
основним методом податкового контролю – пере-
вірки, тоді як наданню допомоги платникам у здій-
сненні податкового менеджменту взагалі не приді-
ляється уваги, заходи в цьому напрямі виконуються 
формально й підпорядковані загальній фіскальній 
ідеології. У розвинених країнах надання допомоги 
платникам податків у здійсненні ними податкового 
менеджменту є пріоритетним у діяльності органів 
державної влади [3, c. 344].

В Україні акцент на перевірки робиться на тлі 
того, що платник податків окрім податкової звіт-
ності, яка містить в собі велику кількість додатків, 
подає адміністратору ще й фінансову звітність під-
приємства. Як наслідок, результативність контроль-
них заходів у нашій державі є значно нижчою, ніж 
у розвинених країнах. Наприклад, у Данії, де запро-
ваджено достатньо виважену (хоч і складну) систему 
податкових перевірок, рівень виконання податкового 
законодавства – один із найвищих у світі, зокрема, з 
питань сплати ПДВ він перевищує 95%.

У європейських країнах при проведенні податко-
вого контролю перевага надається застосуванню попе-
реджувальних заходів, а вплив на платника здійсню-
ється відповідно до його поведінки (від поліпшення 
надання послуг до боротьби з фактами шахрайства). 
Метою попереджувальних заходів є усунення будь-
яких підстав для ухилення платника від виконання 
своїх податкових зобов'язань. Щодо примусових 
заходів, то вони не мають на меті лише збільшення 
надходжень до державних фондів, а спрямовані на 
обмеження можливостей ухилення платників від 
виконання своїх зобов'язань без застосування засобів 
покарання. Збільшення кількості послуг, які надає 
адміністратор, та підвищення їхньої якості спрямо-
вано на надання допомоги платникам для повного і 
вчасного виконання ними податкових зобов'язань.

Робота вітчизняних податкових органів з прове-
дення контролю істотно впливає на умови ведення 
бізнесу в державі. Часті перевірки, необґрунтовані 
вимоги до платників податків відволікають від вико-
нання господарських функцій, створюють атмос-
феру невизначеності й непевності. Найгірше, якщо 
об'єктом таких перевірок стають сумлінні платники, 
тоді як несумлінні продовжують отримувати конку-
рентні переваги через несплату податків.

Забезпечення принципу рівності всіх платників 
перед законом і рівномірний розподіл податкового 
навантаження створюють рівні конкурентні умови в 
економіці. Саме тому питання податкового контролю 
та його процедур в Україні є такими актуальними. 
Адже забезпечене контролюючими підрозділами 
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зростання бази оподаткування за рахунок несумлін-
них платників податків (детінізації економіки) має 
збільшити бюджетні доходи держави без створення 
додаткового податкового навантаження на сумлін-
них платників.

Вплив податкових перевірок на поведінку плат-
ників залежить як від організації їх проведення, 
так і від упровадження заходів щодо їх реалізації. 
Податкова служба повинна мати детально розро-
блену й виважену програму проведення таких пере-
вірок із метою виявлення виключно ухилення від 
оподаткування, а також заниження суми сплачених 
податків.

Удосконалення моделі податкового контролю 
сприятиме створенню рівних конкурентних умов для 
всіх учасників економічних відносин. Головною ж 
метою вдосконалення податкового контролю є забез-
печення виконання вимог податкового законодавства 
усіма учасниками податкових відносин, виявлення 
фактів його порушень та їх усунення.

Дотримання вимог податкового законодавства не 
може бути досягнуто лише внаслідок застосування 
примусових заходів. Як свідчить практика, коли 
більшість суб'єктів ухиляються від виконання своїх 
законодавчо визначених обов'язків – жодна каральна 
система не може з цим упоратися. Тому основними 
завданнями є сприяння добровільній сплаті податків 
і вжиття попереджувальних заходів щодо уникнення 
оподаткування.

У процесі реформування податкової системи дер-
жава намагається створити умови, за яких платник 
податків сам усвідомлював би 
необхідність їх сплати. Лише 
тоді можна застосовувати кон-
кретні механізми співпраці, які 
будуть частиною загальної сис-
теми адміністрування податків 
і сприятимуть їх добровільній 
сплаті [5, c. 31].

Ухвалення Податкового 
кодексу України, який із точки 
зору адміністрування є вива-
женим і всеохоплюючим доку-
ментом, що регулює діяльність 
усіх сторін податкового про-
цесу (рис. 1), уже сьогодні дає 
певні позитивні результати.

По-перше, Кодекс забезпе-
чив кодифікацію податкового 
законодавства, що робить зна-
чно простішою і зрозумілішою 
роботу з нормативною базою 
у сфері оподаткування як для 
адміністратора, так і для плат-
ника податків.

По-друге, сторони подат-
кових правовідносин отри-
мали чітко визначені функції, 
обов'язки і процедури, що міс-
тяться в одному документі. Це, 
з одного боку, зменшує витрати 
часу на роботу з нормативними 
документами у сфері оподатку-
вання, з другого, чітко визна-
чає межі повноважень і компе-
тенцію всіх сторін податкових 
правовідносин.

По-третє, Податковий 
кодекс надає платникам подат-
ків усі можливості для захисту 

своїх законних прав на забезпечення належних умов 
для сплати податків, і необхідно знати ці можливості 
та вміти правильно їх використовувати.

Нормами кодексу передбачено, зокрема:
– розширення переліку дій податкових орга-

нів, які потребують судового дозволу. Цей механізм 
гарантує платнику податку, що рішення про засто-
сування заходів, які можуть істотно обмежити його 
права, прийматиметься неупередженою особою;

– уточнення й чітку формалізацію різних видів 
перевірок, установлення переліку документів, що 
мають бути пред'явлені для проведення докумен-
тальної виїзної та фактичної перевірок;

– затвердження умов повернення помилково та/
або надмірно сплачених грошових зобов'язань плат-
ників податків;

– звільнення платника від відповідальності за 
неналежну діяльність контролюючих органів;

– спрощення системи оскарження рішень подат-
кової служби шляхом запровадження дворівневої 
системи оскарження рішень замість трирівневої;

– стягнення коштів з рахунків платників подат-
ків у рахунок погашення податкового боргу в судо-
вому порядку;

– спрощення й формалізацію електронного доку-
ментообігу та конкретизацію порядку підтвердження 
справжності документів;

– обмеження можливості необґрунтованої від-
мови у прийнятті декларації платника податків.

Податковим кодексом також передбачено вдоско-
налені системи обліку платників податків, а саме:

Рис. 1. Система адміністрування,  
передбачена Податковим кодексом України [1]
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– створення системи обліку в розрізі платників 
податків, їхніх відокремлених підрозділів та об'єктів 
оподаткування;

– заміну ідентифікаційного номера особи на реє-
страційний номер облікової картки платника, що 
викликало багато нарікань із боку платників. Разом 
із тим запроваджено альтернативну форму обліку за 
серією та номером паспорта для громадян, які через 
свої релігійні або інші переконання відмовляються 
від прийняття податкового номера;

– правове забезпечення системи автоматичної 
реєстрації громадян України як платників податків 
за даними органів реєстрації актів громадянського 
стану, що дасть змогу спростити процедуру реєстра-
ції та, відповідно, поліпшити систему адміністру-
вання [3, c. 42].

Здійснено розмежування правоохоронної та 
контрольної функцій органів державної податкової 
служби.

Пропонується визначити, що в разі коли право-
охоронні органи виявлятимуть ознаки податкового 
злочину, кримінальна справа порушуватиметься за 
такими ознаками, а не за фактом наявності рішення 
органу державної податкової служби. Факт ско-
єння податкового злочину має доводитися засобами, 
передбаченими кримінально-процесуальним законо-
давством, а не в межах адміністративного процесу. 
Рішення про нарахування платнику податків подат-
кового зобов'язання прийматиметься за результа-
тами розгляду кримінальної справи судом.

При цьому захист прав платників податків від 
необґрунтованого кримінального переслідування 
гарантуватиметься запровадженим у кримінально-
процесуальному законодавстві механізмом оскар-
ження постанов про порушення кримінальних справ.

Опосередкованим підтвердженням результатив-
ності податкової реформи є той факт, що за перше 
півріччя 2011 р. порівняно з аналогічним періодом 
2010 р. відбулося збільшення ВВП на 4,4%, обсягу 
промислового виробництва – на 8,7%, валової про-
дукції сільського господарства – на 3,2%, обороту 
роздрібної торгівлі за січень – червень 2011 р. – на 
15,2% (становив 295,7 млрд грн), а також зростання 
інвестицій у основний капітал за цей період на 14,5%.

Разом із тим динаміка макроекономічних показ-
ників дає можливість оцінити лише загальний 
результат реформ. Удосконалення ж будь-яких нор-
мативних документів не дасть бажаних результатів, 
у т. ч. в адмініструванні податків і зборів, якщо сто-
рони процесу не готові змінити принципи своєї пове-
дінки відповідно до вимог нормативних документів. 
На сьогодні в Україні саме це має найбільший вплив 
на процес застосування Податкового кодексу та його 
повноцінне запровадження. Між тим зміна принци-
пів поведінки всіх суб'єктів податкових відносин від-
бувається поступово, еволюційним шляхом.

На заваді цьому стоять як недоліки в роботі орга-
нів податкової служби, так і низький рівень податко-
вої культури громадян. За розрахунками податківців 
у 2007 р. в Україні добровільно сплачувалося 85 % 
податків. Для прикладу: в США за цей же рік показ-
ник добровільної сплати був таким самим. Проте 
слід ураховувати, що рівень тіньової економіки в 
Україні перевищує відповідні показники в розвине-
них країнах у декілька разів. Тому фактичний стан 
добровільної сплати податків в нашій країні є значно 
нижчим. За оцінками експертів, він не перевищує 
50%. Слід зважати й на те, що на стягнення податків 
у нашій країні витрачається значно більше зусиль, 
ніж у розвинених країнах.

Платники податків не бажають усвідомлювати 
свою відповідальність перед державою, виконуючи 
податкові обов'язки в основному під загрозою пока-
рання. Така психологія є спадком етапу первинного 
накопичення капіталу, що відбувався в Україні з 
початку 90-х років минулого століття. Іншою причи-
ною є відсутність чіткої залежності між сплаченими 
податками й рівнем державних послуг, що їх отри-
мують платники.

Загалом існують три моделі взаємовідносин дер-
жави і платників податків. Перша – модель доміну-
вання держави в цих взаємовідносинах. У цій моделі 
платники податків розглядаються, як правило, 
виключно з позицій постачальників фінансового 
ресурсу, що мають лише зобов'язання, а держава має 
стосовно них лише права. Такий підхід притаманний 
авторитарним державам і не може використовува-
тися країнами, що претендують на статус демокра-
тичних.

Крім того, модель домінування держави над плат-
никами передбачає постійну боротьбу між ними. 
Держава збільшує адміністративний тиск, роблячи 
систему державного контролю ще жорсткішою. 
Натомість платники податків, особливо ті, що займа-
ються підприємницькою діяльністю, постійно вина-
ходять способи ухилення від сплати податків. В 
умовах відкритого суспільства вони знаходять нові 
й нові можливості уникати підвищеного контролю 
з боку держави. Наслідками цього процесу є дедалі 
більше зростання державного контрольного апарату 
при одночасному зменшенні його ефективності та 
збільшення рівня тінізації економіки. Крім цього, 
така податкова модель абсолютно неконкурентна, 
що, у свою чергу, блокує залучення зовнішніх інвес-
тицій і провокує процеси відпливу з держави націо-
нального капіталу [3, c. 10].

Протилежною цій моделі є модель домінування 
платника податків, що є характерною для слабких 
держав із неефективним державним апаратом. У цій 
моделі функції державного контролю обмежуються 
до такої міри, коли він стає взагалі неможливим. 
Наслідком фактично безконтрольних дій платників, 
як і в попередній моделі, стає масова несплата подат-
ків, що спричиняє:

1) зменшення податкових доходів держави;
2) спотворення конкурентного середовища, 

оскільки платники податків, що ухиляються від їх 
сплати, відразу отримують додатковий фінансовий 
ресурс, якій дає їм перевагу над платниками, що 
виконують свої обов'язки у повному обсязі;

3) безкарне ухилення від оподаткування й погір-
шення конкурентних умов спонукає інших платни-
ків до ухилення від оподаткування.

Прикладом намагання запровадити такий підхід 
в Україні є Закон «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
від 05.04.2007 № 877-V. Цей Закон, декларуючи ціл-
ком розумну мету стандартизації та регламентації 
процесу державного контролю, низкою своїх поло-
жень фактично взагалі унеможливлював проведення 
такого контролю.

Модель домінування платника, враховуючи у 
принципі примусовий характер податків, не може 
бути ефективною. Її наслідком, рано чи пізно, ста-
ють криза державних фінансів і різке посилення 
державного контролю, аж до формування взаємовід-
носин між державою і платниками на засадах домі-
нування держави. Одним із прикладів зміни сус-
пільної думки внаслідок масштабних ухилень від 
оподаткування є Німеччина. Викриття в цій кра-
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їні масштабних ухилень від оподаткування стало 
можливим завдяки інформації, отриманої Службою 
зовнішньої розвідки. Однак відповідно до законо-
давства країни ця служба не має права займатися 
податковими питаннями. Тобто докази, що дали 
поштовх до масштабного розслідування фінансо-
вих афер, були отримані сумнівним із точки зору 
законодавства шляхом. Водночас розслідування під-
тримали всі без винятку правлячі політичні партії 
ФРН, а також середній клас. Це наочно демонструє, 
що масштабні порушення законодавства однією 
стороною можуть стати поштовхом до легітиміза-
ції порушень законодавства з боку другої, особливо 
якщо вони пояснюватимуться необхідністю захисту 
інтересів суспільства.

Отже, модель домінування платника так само є 
небезпечною для суспільства, як і модель доміну-
вання держави.

Розвинені демократичні країни, а також ряд 
постсоціалістичних країн із перехідною економі-
кою обирають іншу модель податкового контролю, 
яку можна умовно визначити як модель «взаємних 
зобов'язань». Модель передбачає, що всі суб'єкти 
податкових відносин вважаються рівноправними, а 
діяльність кожного з них є підзвітною й підконтр-
ольною. При застосуванні такої моделі висуваються 
однакові вимоги до всіх суб'єктів податкових відно-
син (неухильне виконання норм податкового законо-
давства), установлюється однакова відповідальність 
(наявність дієвих інструментів примусу суб'єктів 
податкових відносин до виконання вимог податко-
вого законодавства), надаються однакові гарантії 
дотримання й захисту законних прав одного суб'єкта 
від незаконних дій іншого. За таких умов платник 
податків розглядається не як об'єкт контролю, а як 
рівний партнер, який заслуговує на повагу до себе 
та якому мають бути створені найкращі умови для 
виконання обов'язку щодо сплати податків. У свою 
чергу, державний апарат стає не ворогом платника, 
якого потрібно за будь-яку ціну ослабити й позба-
вити повноважень, а гарантом рівного виконання 
законодавства усіма суб'єктами податкових відносин 
[1, с. 339].

Мета податкового контролю при застосуванні 
моделі «взаємних зобов'язань» полягає в забезпе-
ченні дотримання податкового законодавства всіма 
учасниками податкових відносин.

При застосуванні цієї моделі контролю підляга-
ють такі напрями діяльності платника податків:

– облік результатів господарської діяльності, гос-
подарських операцій, матеріальних і нематеріальних 
активів, доходів та інших об'єктів, що підлягають 
оподаткуванню;

– розрахунок податкових зобов'язань (влас-
них або інших платників у разі виконання функцій 
податкових агентів);

– подання податкової звітності та іншої інфор-
мації про платників та їхню діяльність у порядку і 
строки, визначені податковим законодавством;

– сплата податкових зобов'язань.
Щодо органів виконавчої влади, які від імені 

держави здійснюють податковий контроль, то їхня 
діяльність є підконтрольною в таких питаннях:

– правомірність застосування до платників 
податків тих чи інших контрольних заходів;

– законність використання прав, наданих контр-
олюючим органам при проведенні заходів податко-
вого контролю;

– правомірність рішень, що приймаються за 
результатами податкового контролю.

Задекларованою метою податкового контролю 
в Україні є забезпечення додержання податкового 
законодавства, правильності обчислення, повноти і 
вчасності сплати до бюджетів, державних цільових 
фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), 
а також неподаткових доходів, установлених зако-
нодавством (ст. 2 Закону «Про державну податкову 
службу в Україні» від 04.12.1990 № 509-ХІІ). Водно-
час фактичною метою податкового контролю є збіль-
шення доходів державного бюджету. Практика адмі-
ністрування податків у країні ґрунтується саме на 
фіскальній спрямованості податкового контролю.

Висновки. Таким чином, основним завданням 
удосконалення податкового адміністрування в Укра-
їні є його формування відповідно до моделі «взаєм-
них зобов'язань». Для цього необхідно забезпечити:

– проведення подальшої роботи з удосконалення 
нормотворчої техніки з метою конкретизації та усу-
нення неоднозначного трактування окремих норм;

– підвищення ефективності роботи податкових 
органів через упровадження автоматизованого обміну 
інформацією між податковими органами й іншими 
органами державної влади у сфері регулювання та 
забезпечення електронного звіряння даних;

– підвищення кваліфікації працівників подат-
кової служби, яке передбачало б не лише вивчення 
норм Податкового кодексу, а й методології обліку, 
вміння вести роз'яснювальну роботу з платниками, 
спрямовану на допомогу платнику, використову-
вати в роботі електронні бази даних, застосовувати 
ризико-орієнтовані моделі контролю;

– створення простих форм звітності і зменшення 
кількості додатків до неї;

– забезпечення підвищення ступеня 
комп'ютеризації та автоматизації процесів скла-
дання й подання декларацій платниками до податко-
вих органів;

– упровадження дистанційних методів перевірок, 
що не спричинятимуть адміністративного наванта-
ження на платника, – наприклад, проведення пере-
хресних перевірок звітів платників та їх порівняння 
із ключовими даними промисловості замість візитів 
до платників і перевірки документів;

– фактичне впровадження ризико-орієнтованих 
моделей контролю й перевірок;

– організацію співпраці з платниками подат-
ків, щоб вони мали можливість вчасно і добровільно 
заповнювати й подавати податкові декларації, шля-
хом: попередження платників про настання строку 
подачі декларацій; надання кваліфікованої допомоги 
під час складання звітності; забезпечення зручних 
умов подання звітності (відсутність черг, належна 
культура обслуговування, перевірка даних деклара-
ції після її подання тощо);

– проведення активної роботи з інформування 
платників щодо їхніх прав та обов'язків, вимог зако-
нодавства до порядку здійснення операцій з оподат-
кування;

– створення умов для невідворотності покарання 
за невиконання податкового законодавства як плат-
никами податків, так і податківцями;

– справедливість оподаткування. Дотримання 
податкового законодавства працівниками органів 
податкової служби й забезпечення можливості адмі-
ністративного та судового оскарження рішень подат-
кових органів є фундаментом формування податкової 
системи, заснованої на принципі справедливості.

Якість і повнота застосування податковими орга-
нами перелічених механізмів співпраці мають прямий 
вплив на податкову поведінку платників податків.
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Стаття присвячена аналізу доходів державних вищих навчальних закладів (ДВНЗ). Тому в роботі було розглянуто струк-
туру доходів ДВНЗ. Визначено та проаналізовано основні методики аналізу доходів. Запропоновано розрахунок різних варі-
антів сплати за навчання. Виявлені додаткові джерела надходження коштів. Сформовано групи власних надходжень ДВНЗ  
та напрямки їх використання.
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Статья посвящена анализу доходов государственных высших учебных заведений (ГВУЗ). Поэтому в работе было расс-
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различных вариантов оплаты обучения. Выявлены дополнительные источники поступления средств. Сформированы группы 
собственных поступлений ГВУЗ и направления их использования.

Ключевые слова: государственные высшие учебные заведения (ГВУЗ), доход, источники финансирования, структура  
дохода, оплата услуг.

Kovnir D.A. METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF ANALYSIS OF INCOME FOR ACTIVITY DIRECTIONS OF STATE 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article deals with the analysis of income of state higher educational institutions (SHEI). The structure of income of SHEI was in-
process considered therefore. Basic methodologies of analysis of income are identified and analyzed. The calculation of different variants 
of education payment is offered. The additional sources of financing are identified. The groups of own income of SHEI and directions of 
their use are formed.
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Постановка проблеми. Сучасна система вищої 
освіти в Україні перебуває в процесі трансформу-
вання, необхідність якого зумовлена як загально-
світовими чинниками (становлення інформацій-
ного суспільства, зростання ролі знань, нові вимоги 
виробництва до людських інноваційних досягнень), 
так і реформаційними перетвореннями в україн-
ському суспільстві та державності. Найголовні-
шою проблемою сучасних ДВНЗ на сьогодні стала 
їх фінансова спроможність. Недостатнє бюджетне 
фінансування вищої освіти в Україні обумовлює 
необхідність розширення доходів ДВНЗ за рахунок 
різних напрямів діяльності. Бюджетне недофінан-
сування ДВНЗ на сьогодні заміщується коштами 
спеціального фонду, який формується за раху-
нок плати за надання додаткових послуг: оренди, 
виконання науково-прикладних розробок, ведення 
господарчих робіт, за навчання понад держза-
мовлення та ін. Ця обставина трансформує ДВНЗ  
у суб’єкт ринкових відносин, для якого ефективне 
використання спеціального фонду університету 
можливе при прогнозуванні та управлінні процесом 
надходження грошових коштів від платних послуг, 
що дозволить забезпечити покриття видатків,  
пов’язаних як із наданням даних платних послуг, 
так і з необхідністю нагромаджень коштів для 
оновлення матеріально-технічної бази державних 
вищих навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
увага питанням формування дохідної частини ДВНЗ 
присвячена у вітчизняній і зарубіжній літературі 
такими науковцями, як: А.M. Асаул, В.М. Андрі-
єнко, Ю.Ю. Бенедик, І.С. Благун, Л.М. Буяк,  
Ю.Ю.  Богач, Т.М. Боголіб, В.В. Вітлінський, П.М. Гри- 
горук, Т.П. Завгородня, Т.О. Ілляшенко, Л.І. Іщук, 
Б.М. Капаров, Н.Є. Килипенко, Ю.Я.  Ковальчук,  
C.В. Козловський, Д.О. Кумар, Л.І. Леваєва, Ю.Г. Ли- 
сенко, Г.А. Лукичев, В.В. Лук’янова, В. Масатеру, 
Б.І. Мокін, Е.В. Морган, П. Наїр, В.М. Нижник, 
Л.О. Плахотнік, М.Н. Сас, В.Є. Сафонова, В.В. Стад-
ник, І.С. Ткаченко, Ш. Юань та інші.

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати мету дослідження, яка полягає в аналізі 
існуючих методів дохідності ДВНЗ, виявленні недо-
ліків та формуванні груп додаткових власних надхо-
джень ДВНЗ та напрямків їх використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вико-
нання важливої ролі ДВНЗ вимагає відповідного 
фінансування. Проте ознайомлення з фінансовим 
забезпеченням закладів освіти та наукової діяль-
ності за останні роки оптимізму не додає. Так, від-
бувається поступове щорічне зменшення фінансу-
вання ДВНЗ з боку держави та перехід на майже 
повне самофінансування. Законом України «Про 
вищу освіту» передбачено бюджетні асигнування на 
освіту в розмірі не менше 10% національного доходу. 
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Рис. 1. Джерела фінансування (дохід) ДВНЗ

При цьому ж фактично виділяється трохи більше 
6% [1]. Отже, на сьогоднішній день забезпечення 
освітньої діяльності державного вищого навчаль-
ного закладу фінансовими ресурсами є однією 
з найважливіших проблем економіки України,  
з таких головних причин: недостатнє державне 
забезпечення ДВНЗ; низька платоспроможність 
населення та відсутність державної підтримки про-
грам освітнього кредитування, недостатнє викорис-
тання університетами можливостей у наданні додат-
кових платних послуг для надходження власних 
грошових коштів. Також слід зазначити, що на від-
міну від інших галузей економіки, де науково-тех-
нічний прогрес відносно здешевлює послуги, про-
грес освіти супроводжується їх подорожчанням.

На сьогодні фінансові результати (дохід) ДВНЗ 
формується із двох джерел: загального та спеціаль-
ного фонду. Основними джерелами наповнення загаль-
ного фонду можуть бути кошти державного та місце-
вого бюджету, центральні органи виконавчої влади.  
Спеціальний фонд ДВНЗ формується із власних над-
ходжень та інших коштів. Загальну схему форму-
вання дохідної частини ДВНЗ наведено на рисунку 1.

Традиційно основним джерелом фінансування 
(доходу) діяльності ДВНЗ є кошти загального фонду 
бюджету, що спрямовуються на підготовку фахівців у 
межах державного замовлення та проведення науково-
дослідних робіт. При цьому треба відзначити, що забез-
печення закладів вищої освіти державою відбувається 
на основі застосування методу кошторисного фінансу-
вання. Одним із головних недоліків такого підходу є 
те, що бюджет ДВНЗ затверджується в кінці календар-
ного року на наступний, знову ж таки, календарний 
рік. Потрібно звернути увагу на те, що кількість ста-
вок викладачів, яка затверджується в цьому бюджеті, 

розраховується на основі міністерських нормативів  
із урахуванням поточного контингенту студентів 
і прогнозованого контингенту першокурсників та 
старшокурсників (спеціалістів і магістрів) станом  
на 1 вересня наступного навчального року. Зрозуміло, 
що спрогнозувати в нинішніх умовах точну кількість 
студентів є досить складним завданням, тому після 
проведення вступної кампанії, разом зі зміною кон-
тингенту студентів, доводиться і перераховувати нор-
мативну кількість ставок викладачів. У результаті 
державою змінюється фінансування загального фонду 
ВНЗ відповідно до кількості студентів, що навчаються 
за рахунок державного замовлення, що призводить до 
уточнення бюджету.

Значні обсяги фінансування залучаються вищою 
освітою і з позабюджетних коштів, насамперед за 
рахунок плати за навчання. Якщо проаналізувати 
структуру наповнення бюджетів (доходів) ДВНЗ, то 
можна зробити висновок, що частка позабюджетних 
коштів постійно зростає, особливо за останні роки.

Для аналізу розглянемо структуру формування 
бюджету (доходу) діяльності провідних ДВНЗ Пол-
тавського регіону (Полтавська державна аграрна 
академія (ПДАА), Полтавський національний педа-
гогічний університет ім. В.Г. Короленка (ПНПУ  
ім. В.Г. Короленка), Полтавська Українська медична 
стоматологічна академія (ПУМСА)) та Київського 
національного економічного університету імені  
В. Гетьмана (КНЕУ ім. В. Гетьмана). Аналітичні дані 
згрупуємо у таблиці 1.

Як бачимо, лише КНЕУ ім. В. Гетьмана та ПУМСА 
має у своїй структурі доходів більше 50% фінансу- 
вання з державного бюджету. Всі інші, як і більшість 
провідних ДВНЗ України, мають дохідну частину 
фінансування за рахунок недержавного фінансування.
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Таблиця 1
Структура формування бюджету (доходу) провідних державних ВНЗ  

Полтавського регіону та КНЕУ ім. В. Гетьмана у 2015 р.

Назва та статус ДВНЗ КНЕУ  
ім. В. Гетьмана ПДАА ПНПУ  

ім. В.Г. Короленка ПУМСА

Затверджено кошторисом обсяг 
власних надходжень, отриманих як 
плата за послуги, % 

48,9 54,8 50,3 40,1

Затверджено кошторисом обсяг 
фінансування освітніх послуг за 
рахунок бюджетних асигнувань, %

51,1 45,2 49,7 59,9

Джерело: складено на основі [2; 3; 4; 5]

Як уже зазначалось, недержавне фінансування 
ДВНЗ складає спеціальний фонд. Структура і віднос-
ний обсяг джерел наповнення фонду здебільшого є 
однаковою для більшості ДВНЗ (рис. 2). 

75%

15%

8%

2%

Кошти фізичних осіб

Кошти юридичних  осіб

Спонсорська допомога

Кошти, отримані від господарської діяільності ДВНЗ

Рис. 2. Джерела наповнення (доходу)  
спеціального фонду ДВНЗ

Джерело: складено на основі [6]

Слід зазначити, що для галузевих ДВНЗ частка 
кожної статті витрат може відрізнятись. Так, напри-
клад, для навчальних закладів III–IV рівня акреди-
тації, що підпорядковуються Міністерству аграрної 
політики та продовольства України (тобто Полтав-
ська державна аграрна академія), доходи спеціаль-
ного фонду в 2015 р. мали таку структуру: 70% – 
плата за навчання (сукупно кошти юридичних  
і фізичних осіб), 27% – отримано від господарської 
діяльності та здачі в оренду майна, 3% – інші над-
ходження (гранти, спонсорська допомога тощо). 
Доцільно зауважити, що такий великий відсоток 
наповнення спеціального фонду коштами, отрима-
ними від господарської діяльності, є, скоріше, винят-
ком, ніж правилом [7].

Проведемо аналіз фінансування (дохідності) за 
рахунок спеціального фонду ДВНЗ на прикладі вище-
зазначених вузів. Для цього слід розглянути мето-
дики і особливості організації аналізу доходів ДВНЗ.

У сучасних умовах зазвичай використовуються 
такі методики аналізу дохідності ДВНЗ:

1. Горизонтальний (часовий) аналіз – порів-
няння кожної позиції звітності з попереднім періо-
дом. Такий аналіз є основою організації моніторингу 
поточної фінансової діяльності. У процесі цього ана-
лізу виявляють відхилення звітних показників від 
планових (нормативних), визначаються причини 
цих відхилень і вносяться рекомендації щодо коре-
гування окремих напрямків фінансової діяльності 
навчального закладу. Аналіз дає можливість визна-
чити роль бюджетного фінансування за загальним і 
спеціальним фондом.

2. Вертикальний (структурний) аналіз – визна-
чення структури фінансових показників з оцінюван-
ням впливу різних факторів на кінцевий результат. 
Такий аналіз дає можливість визначити найвагоміші 
складові в балансі навчального закладу, але най-
більш вагомим є його використання в аналізі складо-
вих доходів і витрат кошторису.

3. Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції 
звітності з рядом попередніх періодів та визначення 
тренду, тобто основної тенденції динаміки показни-
ків, очищеної від впливу індивідуальних особливостей 
окремих періодів. На основі екстраполяції можливо 
не тільки визначити перспективне значення основних 
показників, а й спрогнозувати перспективний аналіз 
фінансового стану вищого навчального закладу.

4. Порівняльний аналіз – внутрішньогосподар-
ський аналіз зведених показників звітності за окре-
мими показниками самої організації (філій), а також 
міжгосподарський аналіз показників цієї органі-
зації порівняно з показниками конкурентів або із 
середньогалузевими та середніми показниками. При 
порівняльному аналізі фінансових показників роз-
глянутого вищого навчального закладу і середньога-
лузевих показників виявляється ступінь відхилення 
основних результатів фінансової діяльності вищого 
навчального закладу від середньогалузевих з метою 
оцінки своєї конкурентної позиції за фінансовими 
результатами господарювання і виявлення резервів 
подальшого підвищення ефективності фінансової 
діяльності. При порівняльному аналізі фінансових 
показників вищого навчального закладу й навчального 
закладу – конкурента виявляються слабкі сторони 
фінансової діяльності навчального закладу з метою 
розробки заходів з підвищення його конкурентної 
позиції на регіональному ринку. При порівняльному 
аналізі фінансових показників структурних одиниць  
і підрозділів даного навчального закладу прово-
диться порівняльна оцінка й пошук резервів підви-
щення ефективності фінансової діяльності внутріш-
ніх підрозділів навчального закладу.

5. Факторний аналіз – визначення впливу окре-
мих факторів (причин) на результативний показник 
детермінованих (розділених у часі) або стохастич-
них (що не мають певного порядку) прийомів дослі-
дження. Проводиться за допомогою моделювання 
(детермінованого та стохастичного).

6. Маржинальний аналіз – метод оцінювання й 
обґрунтування управлінських рішень на основі при-
чинно-наслідкового зв’язку обсягу продажу, собі-
вартості наданих бюджетною організацією послуг та 
поділу витрат на постійні та змінні.

7. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – 
розрахунок відношень між окремими позиціями 
звіту або позиціями різних форм звітності, визна-
чення взаємозв’язків показників.

Предметом фінансового аналізу навчального 
закладу є фінансові ресурси навчального закладу, їх 
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Таблиця 2
Власні надходження ДВНЗ та напрямки їх використання

Група власних 
надходжень від ДВНЗ Підгрупи власних надходжень Напрямки використання 

надходжень ДВНЗ

1. Плата за послуги, 
що надаються бюджет-
ною установою (мають 
постійний характер і 
обов’язково плануються)

1.1 Плата за послуги, надання яких пов’язане з 
виконанням основних функцій та завдань бюджетних 
установ

Покриття витрат, пов’язаних з 
організацією та наданням зазначе-
них послуг

1.2 Надходження від господарської та/або виробничої 
діяльності (кошти від господарсько-виробничої діяль-
ності допоміжних, навчально-допоміжних підпри-
ємств, господарств, майстерень. квартирна плата та 
плата за гуртожиток)

Організація зазначених видів 
діяльності, а також на господарські 
видатки бюджетних установ

1.3 Плата за оренду майна Утримання, обладнання, ремонт 
майна

1.4 Надходження від реалізації майна (крім будівель 
та споруд)

Ремонт, модернізація чи придбання 
нових необоротних активів та мате-
ріальних цінностей

2. Інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ

2.1 Благодійні внески, гранти та дарунки (в т.ч. вне-
ски від спонсорів та меценатів)

Гранти, спрямовані на реалізацію 
цілей, визначених програмою їх 
надання

2.2 Кошти, які отримує ДВНЗ на виконання окремих 
конкретних доручень від підприємств, організацій, 
фізичних осіб, інших бюджетних установ

За спеціально визначеними напря-
мами в разі їх надходження

формування та використання. А усі вищеперелічені 
методики не враховують особливості надходження 
фінансових ресурсів ДВНЗ.

Інформаційною базою аналізу виконання кошто-
рису доходів є планові фінансові документи уста-
нови, до яких входить безпосередньо кошторис, план 
асигнувань загального фонду, план використання 
бюджетних коштів, помісячний план використання 
бюджетних коштів, зведення показників спеціаль-
ного фонду кошторису та фінансова і бюджетна звіт-
ність, до якої входить Звіт про надходження й вико-
ристання коштів загального фонду (ф. 2д), Звіт про 
рух грошових коштів, Звіт про надходження і вико-
ристання коштів, отриманих як плата за послуги 
(ф. 4-1д), Звіт про надходження й використання 
коштів, отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень (ф. 4-2д), Звіт про результати фінансової 
діяльності (ф. 9д). Згідно з цими документами можна 
зазначити, що домінуючим позабюджетним джере-
лом формування фінансового забезпечення ДВНЗ 
залишаються кошти студентів та їх батьків, рідше 
юридичних осіб, що оплачували навчання своїх спів-
робітників. І від того, як буде сплачуватися плата за 
навчання, залежить бюджет (дохід) ДВНЗ.

Порівняємо різні варіанти оплати за навчання. Для 
визначення оптимального порядку і строків оплати 
за платне (контрактне) надання освітніх послуг про-
ведемо розрахунки з врахуванням інфляції у 2015 р.  
з вартістю навчання, наприклад, у 8 950 грн., 
враховуючи індекс інфляції квартальний, піврічний 
та річний відповідно [8].

1. Якщо плата за навчання вартістю 8 950 грн.  
з урахуванням інфляції за 2015 р. вноситься один 
раз на рік на початку навчального року, то розрахо-
вується таким чином:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑟𝑟𝑟𝑟1 × … . .× 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛

100𝑛𝑛𝑛𝑛
� × 𝐴𝐴𝐴𝐴,,

де PV – поточна вартість; A – величина рівномір-
ного надходження; r – індекс інфляції; n – кількість 
періодів.

PV1 = 8 950 х 1,21 = 10 829,5 (грн.).

Отже, якщо в ДВНЗ навчається 2 000 студентів за 
контрактом, то збільшення вартості сягне 2 000 х 1 
879,5 =3 759 (тис. грн.).

2. Якщо плата за навчання вартістю 8 950 грн. з 
урахуванням інфляції за 2015 р. вноситься двічі на 
рік, то розраховується таким чином:

PV2 = 1,12 х 4 475 + 1,12 х 4 475 =  
5 012 + 5 012 = 10024 (грн.).

Отже, за рахунок збільшення вартості у 1 074 грн. 
ДВНЗ має отримати 2 000 х 1 074 = 2 148 (тис. грн.)

3. Якщо плата за навчання вноситься поквар-
тально:

PV3 = 1,03 х 2 282,25 +1,08 х 2 282,25 +1,04 х  
2 282,25 ++1,07 х 2 282,25 = 9 634,3 (грн.).

За таким варіантом вартість навчання збільшиться 
на 684,3 грн., отже, університет отримає від 2 000 
контрактників 2 000 х 684,3 = 1 368,61 (тис. грн.).

Для того, щоб захистися від інфляційних втрат, 
зазначені доходи від оплати за навчання, напри-
клад, можна розмістити на депозитному рахунку  
в банку, що суттєво збільшить дохідну частину ДВНЗ 
[9, с. 62].

Також, як уже зазначалось, на даний час біль-
шість ДВНЗ функціонує за рахунок загального 
фонду, тобто бюджетних коштів може вистачити, 
щоб профінансувати лише частину витрат по заро-
бітній платі та нарахування на неї, частину витрат 
на енергоносії й комунальні послуги та стипендії 
студентам [10, с. 182]. Саме тому посилюється роль 
в якості джерела фінансових ресурсів університету 
спеціального фонду, який створюється за допомогою 
платних послуг університетів.

Для того, щоб університет мав достатньо коштів 
для функціонування з позабюджетної діяльності 
(спеціального фонду), необхідно розглядати ДВНЗ не 
лише як навчальний заклад, але і як підприємство, а 
позабюджетну діяльність треба представити як суму 
бізнес-процесів, як безліч внутрішніх кроків (видів) 
діяльності, що починаються з одного або більше вхо-
дів і закінчуються створенням продукції, необхідної 
замовнику. Одним з основних джерел позабюджет-
них надходжень або бізнес-процесів є платні освітні 
послуги [11, с. 84].

Згідно із Законом України «Про вищу освіту», 
університети мають право залучати додаткові кошти 
з нормативно визначених джерел, серед яких: кошти, 
одержані за навчання, підготовку, підвищення ква-
ліфікації та перепідготовку кадрів; плата за надання 
додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за 
науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, 
виконані навчальним закладом на замовлення під-
приємств; доходи від реалізації продукції навчально-
виробничих майстерень і господарств від надання в 
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оренду приміщень, обладнання; дотації з місцевих 
бюджетів та дивіденди від цінних паперів; валютні 
надходження та добровільні грошові внески, матері-
альні цінності, одержані від підприємств, установ, 
організацій, окремих громадян, інші кошти [1].

Спираючись на проведений аналіз, наведемо дві 
основні групи власних надходжень ДВНЗ, їх під-
групи та напрямки їх використання у функціону-
ванні роботи університету, які можна збільшувати 
кожному із ДВНЗ (табл. 2).

З даної таблиці видно, що велику роль відігра-
ють власні надходження у вигляді плати за освітні 
послуги, які мають постійний характер.

Отже, головним джерелом додаткового, а в дея-
ких ДВНЗ і основного, позабюджетного фінансування 
ДВНЗ є плата за навчання студентів на контрактній 
основі, тому надзвичайно важливого значення набува-
ють управлінські заходи, спрямовані на підвищення 
попиту на послуги ДВНЗ, що дасть можливість підви-
щити конкурентоспроможність освітніх закладів.

Висновки. Для ефективного управління процесом 
дохідності ДВНЗ, який є важливою складовою системи 
менеджменту університету, насамперед необхідно роз-
робити економіко-математичні моделі прогнозу над-
ходження й управління надходженнями фінансових 
ресурсів від платних послуг ДВНЗ та розробити мето-
дики аналізу дохідності, що будуть враховувати осо-
бливості надходження фінансових ресурсів ДВНЗ.
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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

В статті визначено поняття продовольчої безпеки як складового елемента економічної безпеки держави. Розглянуто основні 
індикатори і критерії продовольчої безпеки згідно із Законом України «Про продовольчу безпеку». Проаналізовано стан продо-
вольчої безпеки України загалом і у розрізі окремих областей за такими показниками, як середньодобова поживність раціону,  
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В статье определено понятие продовольственной безопасности как составного элемента экономической безопасности госу-

дарства. Рассмотрены основные индикаторы и критерии продовольственной безопасности в соответствии с Законом Украины 
«О продовольственной безопасности». Проанализировано состояние продовольственной безопасности Украины в целом и в 
разрезе отдельных областей по таким показателям, как среднесуточная питательность рациона, достаточность потребления 
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and criteria of food security in accordance with the Law of Ukraine «On Food Security» are given. The analysis covers official statistical 
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СЕКЦІЯ 10  
СТАТИСТИКА

Постановка проблеми. Продовольча безпека 
України в сучасних економічних і політичних умо-
вах є однією з основних умов збереження національ-
ного суверенітету і незалежності держави. Продо-
вольча безпека є невід’ємною складовою економічної 
безпеки країни. Проблема продовольчої безпеки не 
має кон’юнктурного характеру. Вона буде існувати, 
поки є держава, визначальним фактором сили і авто-
ритету якої є підтримання відповідного рівня про-
довольчої безпеки. Підтвердженням цього є правове 
забезпечення та постійна увага до проблем продо-
вольчої безпеки в країнах ЄС, США, Японії та інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
державного регулювання забезпечення продовольчої 
безпеки приділяли увагу українські та зарубіжні учені. 
Серед українських авторів слід виділити В. Гейця, 
С. Герасименка, Л. Дейнеко, Е. Лібанову, І. Калачову, 
О. Кочеткова, І. Лукінова, Д. Манцурова, І. Манцу-
рова, Р. Маркова, Г. Мостового, П. Саблука, В. Трегоб-
чука, В. Юрчишина, В. Вороніна, А. Дегтяр, Б. Гун-
ського та інших [1–7]. Однак дослідження цієї проблеми  
не можна вважати вичерпними, оскільки велика кіль-
кість її аспектів ще недостатньо висвітлена, а деякі  
з них потребують постійного моніторингу та аналізу.

Метою статті є оцінювання стану і тенденцій роз-
витку продовольчої безпеки як загалом в Україні, 
так і в розрізі окремих її областей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно 
із Законом України «Про продовольчу безпеку Укра-
їни» поняття «продовольча безпека» визначає таке 
соціально-економічне та екологічне становище, за 
якого всі соціальні та демографічні групи населення 
стабільно та гарантовано забезпечені безпечним і 
якісним продовольством у необхідній кількості та 
асортименті, необхідних і достатніх для фізичного 
і соціального розвитку особистості, забезпечення 
здоров’я населення України [8].

Продовольча безпека як багаторівнева системна 
категорія характеризує економічні відносини на різ-
них рівнях людської спільноти: глобальному, націо-
нальному, на рівні соціальних груп, сімей, окремої 
особи. Вона не зводиться тільки до проблем спожи-
вання окремих продуктів харчування. Продовольча 
безпека має три аспекти: політичний, економічний 
та соціальний. Політичний аспект полягає в набутті 
окремою державою конкурентного положення в гло-
бальному конкурентному середовищі на світовому 
ринку продовольчих товарів. Економічний аспект 
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показує здатність держави використовувати внутріш-
ній агропотенціал і гарантувати незалежність від 
зовнішніх ринків продовольства. Соціальний аспект 
характеризує зайнятість населення в аграрному сек-
торі та забезпечення гідних умов і оплати праці.

Одним із міжнародних показників, які характе-
ризують продовольчу безпеку держави, є Глобальний 
індекс продовольчої безпеки, який розраховується 
починаючи з 2012 р.

Глобальний індекс продовольчої безпеки (далі – 
ГІПБ), розроблений дослідницьким підрозділом 
журналу «The Economist» («Economist Intelligence 
Unit»), оцінює основні аспекти фінансової та фізич-
ної доступності продовольства, а також якості та без-
пеки продуктів харчування в 109 країнах світу. ГІПБ 
являє собою динамічну кількісно-якісну модель, що 
базується більш ніж на 28 показниках, яка вимірює 
фактори продовольчої безпеки в розвинених країнах.

Таблиця 1
Динаміка значення глобального індексу 

продовольчої безпеки України

Рік Значення 
індексу

Місце у світовому 
рейтингу

2012 57,8 46

2013 57,6 48

2014 56,6 52

2015 54,4 59

2016 55,2 63

У 2016 р. серед сильних аспектів (кількісна харак-
теристика яких більше ніж 75 пунктів) були названі 
такі: невисока частка населення, яке перебуває за гло-
бальної межею бідності (витрачає менше ніж $1,90 за 
день на особу), безпека продовольства, невисокі втрати 
продовольства, низькі ввізні мита, достатнє постачання 
та наявність програм з дотримання безпеки продоволь-
ства. Слабкими сторонами були названі високий рівень 
корупції, ризики політичної нестабільності, низьке 
значення ВВП на душу населення.

Оцінювання стану продовольчої безпеки України 
на держаному рівні здійснюється згідно із методи-
кою Закону України «Про продовольчу безпеку», яка 
включає наступні індикатори [8]:

1) рівень споживання населенням харчових про-
дуктів, який визначається фактичним споживанням 
окремих видів харчових продуктів у розрахунку на 
душу населення, добовою енергетичною цінністю раці-
ону людини, його збалансованістю за вмістом білків, 
жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів;

2) економічна доступність харчових продуктів, 
яка визначається вартістю продовольчого кошика 
відносно рівня середньомісячної реальної заробітної 
плати та або часткою сукупних витрат на харчування 
у загальному обсязі сукупних витрат домогосподарств;

3) фізична доступність харчових продуктів, яка 
визначається структурою джерел реалізації харчових 
продуктів на ринку, наявністю мережі роздрібної тор-
гівлі у розрахунку на 10 тис. осіб, чисельністю торго-
вельних місць на продовольчих ринках у розрахунку 
на 10 тис. осіб, станом розвитку оптової торгівлі продо-
вольчими товарами, наявністю та асортиментом осно-
вних видів харчових продуктів у роздрібній торговель-
ній мережі та на ринках на відповідній території;

4) стійкість продовольчого ринку, яка визнача-
ється рівнем роздрібних і закупівельних цін на сіль-
ськогосподарську продукцію з урахуванням норма-
тивної рентабельності її виробництва;

5) ступінь незалежності продовольчого ринку, 
який визначається часткою імпортних харчових про-
дуктів у загальній структурі їх реалізації, рівнем 
самозабезпеченості основними видами продовольства, 
обсягом державних запасів продовольства та балансом 
зовнішньої торгівлі продовольчими товарами;

6) безпечність і якість харчових продуктів, яка 
визначається станом харчових продуктів, що є 
результатом діяльності з їх виробництва та обігу, 
яка здійснюється з дотриманням вимог, встановле-
них санітарними заходами та/або технічними регла-
ментами, і забезпечує впевненість у тому, що харчові 
продукти не завдають шкоди здоров’ю людини, якщо 
вони спожиті за призначенням, а також ступенем 
досконалості властивостей та характерних рис хар-
чових продуктів, які здатні задовольнити потреби та 
побажання споживачів;

7)  рівень розвитку аграрного сектору, який визна-
чається за допомогою оцінок обсягу виробництва 
окремих видів продовольства, урожайності основних 
видів сільськогосподарських культур, продуктивності 
худоби і птиці, частки господарств населення у вироб-
ництві окремих видів сільськогосподарської про-
дукції, рентабельності виробництва основних видів 
продовольства; фінансових результатів підприємств 
сільського та рибного господарства, харчової промис-
ловості та промисловості з перероблення сільсько-
господарських продуктів, а також обсягу інвестицій  
в аграрний сектор, у тому числі іноземних, рівня дер-
жавної підтримки аграрних товаровиробників;

8) природно-ресурсний потенціал і ефективність 
його використання, які визначаються за показни-
ками родючості земель сільськогосподарського при-
значення, у тому числі в розрізі окремих територій, 
частки деградованих земель у загальній їх структурі 
та рівнем розораності земель.

У Законі України «Про продовольчу безпеку» 
наведено такі критерії оцінювання стану продоволь-
чої безпеки:

1) граничний критерій індикатора незалежності 
продовольчого ринку, який визначається як спів-
відношення між обсягом продовольчого зерна у дер-
жавних продовольчих ресурсах і обсягом внутріш-
нього споживання населенням хліба і хлібопродуктів  
у перерахунку на зерно, а також як співвідношення 
між обсягом імпорту окремого продукту в натураль-
них одиницях та ємністю його внутрішнього ринку; 
становить 20%;

2) граничний критерій індикатора економічної 
доступності харчових продуктів, який визначається 
як частка сукупних витрат на харчування у сукуп-
них витратах домогосподарств; граничний критерій 
цього індикатора становить 50% і змінюватиметься 
при зростанні реальних доходів населення;

3) граничний критерій індикатора споживання 
населенням харчових продуктів, який визначається 
як сума добутків одиниці маси окремих видів про-
дуктів, які споживаються людиною протягом доби, 
та їхньої енергетичної цінності; становить 3 000 кіло- 
калорій на добу.

За даними Державної служби статистики [10]  
у 2015 р. середньодобова поживність раціону укра-
їнця становила 2 799 ккал, що майже на 7% менше 
граничного критерію, визначеного Законом Укра-
їни «Про продовольчу безпеку» (3 000 ккал). Дані  
у регіональному розрізі свідчать, що областями  
з найнижчими показниками середньодобової пожив-
ності раціону є Луганська (2 252 ккал) та Донецька 
(2 664 ккал), а лідерами – Вінницька (3 053 ккал) та 
Черкаська (3 185 ккал) (рис.1).
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Рис. 1. Калорійність середньодобового раціону 
населення за областями України у 2015 р.

Джерело: розраховано за даними Державної служби ста-
тистики України

Свої потреби у необхідній кількості калорій укра-
їнці в 2015 р. задовольняли за рахунок продуктів 
рослинного походження – 72%. Решту складало спо-
живання продукції тваринного походження – 28%. 
Це майже у 2 рази менше від необхідного для здоро-
вого харчування рівня (55%).

Якщо проаналізувати достатність споживання 
населенням України основних продуктів харчу-
вання, то ситуація у 2015 р. залишається невтішною.

У 2015 р. можна побачити, що за найважливі-
шими групами продуктів харчування, такими як 
м’ясо і м’ясопродукти, молоко і молокопродукти, 
фрукти та ягоди, риба і рибні продути, рівень спожи-
вання навіть не досяг мінімальних норм споживання.

Дана тенденція свідчить про економічну кризу 
всередині країни, коли через суттєве зростання цін 
на продукти харчування населення стало обмеж-
увати себе в їх споживанні. Відповідно, населення 
стало споживати більше дешевих хлібобулочних 
виробів, яєць, картоплі, овочів. Тобто власні енерге-
тичні потреби населення країни забезпечує за раху-
нок дешевих (доступніших) продуктів, що свідчить 
про незбалансованість харчування населення.

За даними Державної служби статистики, пере-
січне домогосподарство в Україні у 2015 р. витра-
чало на продукти харчування 2 207,23 грн. на 

місяць, що складало 53,1% сукупних витрат, що на 
3,1 п. п. перевищує граничне значення 50%, зафік-
соване Законом України «Про продовольчу безпеку». 
У 2013 р. граничне значення цього показника було 
вперше законодавчо зменшено з 60 до 50%, що 
наблизило його до світових стандартів (середньосві-
тове значення цього показника у 2013 р. серед країн 
світу згідно з ГІПБ становило 47%).

Динаміка витрат на харчування свідчить, що 
найближче до граничного рівня витрат на харчу-
вання Україна наближалась у 2012–2013 рр., коли  
ця частка складала 50,1%.

Таблиця 3
Динаміка частки витрат на харчування  

в сукупних витратах домогосподарств, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Витрати  
на харчування 51,6 51,3 50,1 50,1 51,9 53,1

Частку витрат домогосподарств на продукти хар-
чування за областями України наведено на рисунку 2.

Найменшу частку сукупних витрат (до 50%) витра-
чали на придбання продуктів харчування домогоспо-
дарства із Запорізької, Луганської областей України. 
В інших областях частка витрат домогосподарств  

Таблиця 2
Рівень споживання населенням України основних продуктів харчування, кг на 1 особу на рік

Продукти Мінімальні 
норми*

Раціональні 
норми** 2010 2011 2012 2013 2014 2015

М’ясо та м’ясопродукти 52 80 52 51 54 56 54 51

Молоко та молочні продукти 341 380 206 205 215 221 223 210

Яйця (млн. шт.) 231 290 290 310 307 309 310 285

Хлібні продукти 94 101 111 110 109 108 109 103

Картопля 96 124 129 139 140 135 141 138

Овочі та баштанні продо-
вольчі культури 105 161 144 163 163 163 163 161

Плоди, ягоди та виноград  
(без переробки на вино) 68 90 48 53 53 56 52 51

Риба та рибні продукти 12 20 15 13 14 15 11 9

Цукор 32 38 37 39 38 37 36 36

Олія 8 13 15 14 13 13 13 12
* Затверджені Постановою кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656
** За термінологією МОЗ України «Орієнтовний набір основних продовольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у середньому 
на душу населення на 2005–2015 роки»

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Рис. 2. Частка витрат домогосподарств  
на харчування за областями України у 2015 р.

Джерело: розраховано за даними Державної служби ста-
тистики України



157ауковий вісник Херсонського державного університетуН
на харчування перевищує встановлений критерій, що 
є свідченням певних обмежень в економічній доступ-
ності продуктів харчування в цих областях.

Якщо порівнювати даний показник з аналогіч-
ним в розвинутих країнах світу, то ситуація вигля-
дає майже критичною: у країнах ЕС цей показник не 
перевищує 13%, в США – менше 10%.

Ще одним індикатором стану продовольчої без-
пеки є ємність внутрішнього ринку. Він розрахову-
ється як добуток річного середньодушового спожи-
вання певного продукту та середньорічної чисельності 
населення. Зважаючи на те, що за 2015 р. населення 
України скоротилося на 168,4 тис. осіб або на 0,4%, 
ємність внутрішнього ринку в більшій мірі була обу-
мовлена зміною рівня споживання. Оцінку ємності 
внутрішнього ринку наведено в таблиці 4.

Порівняно з попереднім роком у 2015 р. відбу-
лося збільшення ємності внутрішнього ринку всіх 
продовольчих груп. Особливо помітним воно було  
в таких групах, де споживання найбільше відстає від 
раціональних норм: м’ясо та м’ясопродукти, молоко 
і молочні продукти, риба і рибні продукти.

Таблиця 4
Оцінка ємності внутрішнього ринку споживання 

продуктів харчування, тис. т

Ємність ринку Темп 
приросту, 

%2014 2015

М’ясо та м’ясопродукти 2 325,4 2 178,7 -6,3

Молоко і молочні  
продукти 9 581,1 8 995,0 -6,0

Яйця (млн. шт.) 13 344,7 12 014,8 -9,9

Хлібні продукти 4 667,7 4 422,8 -5,2

Картопля 6 061,3 5 891,5 -2,8

Овочі і баштанні  
продовольчі культури 7 019,1 6 889,8 -1,8

Плоди, ягоди та виноград 2 248,6 2 178,9 -3,1

Риба та рибні продукти 479,4 367,2 -23,4

Цукор 1 559,1 1 527,6 -2,0

Олія 561,2 525,1 -6,4

Джерело: розраховано за даними Державної служби ста-
тистики України

Потреби населення у продовольстві у 2015 р. задо-
вольнялися здебільшого вітчизняним виробництвом 
(табл. 5).

Таблиця 5
Розрахунок імпортозалежності за групами 

продовольства, тис. т

Імпорт 
про-

дукції в 
2015 р.

Ємність  
внутріш-

нього 
ринку в 
2015 р.

% імпорто- 
залежності

2014 2015

Зернові і зерно-
бобові 4 423 190 2,0 4,3

М’ясо і 
м’ясопродукти 2 179 158 8,6 7,3

Молоко і молоко-
продукти 8 995 78 3,7 0,9

Риба і рибопро-
дукти 367 237 75,4 64,6

Яйця 12 015 190 0,9 1,6

Овочі і баштанні 6 890 95 3,2 1,4

Плоди, ягоди та 
виноград 2 179 588 38,1 27,0

Картопля 5 892 17 0,7 0,3

Цукор 1 528 4 0,4 0,3

Олія рослинна 525 160 39,8 30,5

Джерело: розраховано за даними Державної служби ста-
тистики України

Як свідчать дані таблиці 5, найбільш імпортоза-
лежними групами продовольства у 2015 р. були риба 
і рибопродукти, плоди, ягоди та виноград і олія рос-
линна. Питома вага імпорту цих груп значно від-
різняється від інших груп. Позитивним є те, що  
у 2015 р.показник імпортозалежності майже всіх 
основних продуктів харчування знизився в порів-
нянні з 2014 р.,тобто відбулося насичення внутріш-
нього ринку більш дешевими продуктами власного 
виробництвами.

Значний відсоток імпорту у групі «олія рослинна» 
обумовлений ввезенням тропічних олій, які не виро-
бляються в Україні. Внутрішній попит на соняшникову 
олію повністю забезпечувався власним виробництвом.

Висновки. У 2015 р. відбулося погіршення зна-
чень більшості індикаторів, що характеризують 
стан продовольчої безпеки України: зменшилася 
середньодобова калорійність раціону українців; зни-
зився рівень доступності харчування для населення: 
витрати на харчування становили 53,1% від сукуп-
них витрат домогосподарств проти 51,9% у попере-
дньому році; відбулося зменшення ємності внутріш-
нього ринку завдяки зниженню рівня споживання 
за такими «цінними» продовольчими групами,  
як м’ясні і молочні продукти, яйця, плоди, ягоди  
та виноград і риба.

Майже єдиним позитивним моментом можна 
вважати зниження рівня імпортозалежності країни  
за такими товарними групами, як риба і рибо-
продукти, плоди та ягоди та рослинні олії. Але в 
даному випадку задоволення потреби населення  
у продовольстві продукцією вітчизняного виробни-
цтва відбувалося внаслідок суттєвого падіння купі-
вельної спроможності.

Проте, Україна, маючи сприятливі природно-клі-
матичні умови для вирощування більшості видів сіль-
ськогосподарської продукції та потужний людський 
потенціал, має можливість не тільки забезпечити 
внутрішню продовольчу безпеку, а й стати конку-
рентним гравцем на світовому ринку продовольства. 
Тому державна політика забезпечення продовольчої 
безпеки в сучасних умовах повинна полягати в сти-
мулюванні виробництва сільськогосподарської про-
дукції вітчизняними виробниками.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку електроенергетики України. Розглянуто виробництво електроенергії 
в Україні за кварталами 2014–2015 рр., досліджено структуру виробництва. Розраховано аналітичні показники ряду динаміки. 
Побудовано парні регресійні, одночленні та двохчленні авторегресійні моделі. Перевірено адекватність побудованих моделей. 
Зроблено точковий прогноз виробництва електроенергії на 2016 р.

Ключові слова: електроенергія, структура, базисні та ланцюгові показники ряду динаміки, парні регресійні та авторегресійні 
моделі, точковий прогноз.

Белоцерковский А.Б. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

В статье исследованы современное состояние и тенденции развития электроэнергетики Украины. Рассмотрено производ-
ство электроэнергии в Украине по кварталам 2014–2015 гг., исследована структура производства. Рассчитаны аналитические 
показатели ряда динамики. Построены парные регрессионные, одночленные и двухчленные авторегрессионные модели. Про-
верена адекватность построенных моделей. Сделан точечный прогноз производства электроэнергии на 2016 г.

Ключевые слова: электроэнергия, структура, базисные и цепные показатели ряда динамики, парные регрессионные и 
авторегрессионные модели, точечный прогноз.

Bilotserkivskiy O.B. FORECASTING OF ELECTRO-ENERGY PRODUCTION IN UKRAINE USING ECONOMETRIC MODELS
The current state and trends of electro-energy in Ukraine were investigated. Ukrainian electro-energy production for quarters of 

2014-2015 was analyzed, the production structure was investigated. The analytical time series parameters were calculated. The pair 
regressive, one- and two-term autoregressive models were constructed. Adequacy of the built models was tested. A point forecast of 
electro-energy production for 2016 was made.

Keywords: electro-energy, structure, basis and chain time series parameters, pair regressive, one- and two-term autoregressive 
models, a point forecast.

Постановка проблеми. Електроенергетика – це 
галузь промисловості, яка забезпечує електрифі-
кацію господарства та побутові потреби населення 
на основі виробництва та розподілу електроенергії. 
Електроенергетика посідає провідне місце в енерге-
тиці країни. Вона є матеріальною основою науково-
технічного прогресу, зростання продуктивності праці 
в усіх галузях суспільного виробництва. Електрое-
нергетика – це основа розвитку економіки країни. 
Розвиток електроенергетики, будівництво потужних 
електростанцій сприяють створенню нових промис-
лових вузлів [1]. В Україні електроенергія виробля-
ється здебільшого за рахунок непоновлюваних дже-
рел (спалювання вугілля, мазуту, природного газу), 
а також використання енергії води та атомної енергії 
[2, с. 22], тому дослідження в галузі потенційно мож-
ливого виробництва електроенергії є актуальними та 
мають важливе практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню виробництва електроенергії в Україні присвя-
чено роботи К.В. Ущаповського [3], Г.Б. Варламова [4],  
М.М. Чепурного [5] та ін. Так, у роботі К.В. Уща-
повського [3] окреслено стан та перспективи розви-
тку електроенергетичної галузі України, визначено 

загрози та можливості, а також ключові фактори 
успіху в галузі постачання електроенергії. Системати-
зацію матеріалу про технологічні особливості виробни-
цтва теплової та електричної енергії з використанням 
органічного палива і про комплексні методи та пер-
спективні напрями підвищення енергетичної ефектив-
ності й екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів 
здійснено в роботі Г.Б. Варламова [4]. Дослідження  
М.М. Чепурного [5] присвячене аналізу впливу екс-
плуатаційних факторів на ефективність роботи різного 
типу енергетичних установок, призначених для комбі-
нованого виробництва електроенергії та тепла. Проте  
в наведених роботах відсутні або потребують оновлення 
економетричні моделі, що описують виробництво елек-
троенергії в Україні.

Мета статті полягає в аналізі структурних складни-
ків виробництва електроенергії в Україні, визначенні 
базисних і ланцюгових показників ряду динаміки, виді-
ленні з ряду динаміки тренду, побудові рівняння тренду, 
перевірки його адекватності, прогнозуванні виробни-
цтва електроенергії в Україні за кварталами 2016 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прове-
дено аналіз структурних складників виробництва елек-
троенергії в Україні за даними Держкомстату України 
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про виробництво електроенергії за 2010–2015 рр. [6]  
Аналіз показав, що співвідношення між складни-
ками виробництва електроенергії змінюються у часі 
та будуть змінюватися в майбутньому: питома вага 
складника «теплові електростанції та теплоелектро-
централі» впродовж шести останніх років зменши-
лася на 4,54% у загальному виробництві електроенер-
гії, така ж тенденція в гідроелектростанцій (2,7%), 
водночас питома вага складника «атомні електро-
станції» за цей же період збільшилася на 6,3%.  
Також майже на 1% збільшилася частка альтерна-
тивних джерел енергії. Це можна пояснити росій-
ською анексією Криму з втратою перспективних 
родовищ нафти та природнього газу на шельфі  
Чорного моря та тривалим збройним конфліктом на 
Донбасі з проросійськими сепаратистами, під контр-
олем яких опинилися практично всі антрацитові 
вугільні шахти [7, с. 186]. Своєю чергою, це збіль-
шило навантаження на атомні електростанції та сти-
мулювало розвиток альтернативної енергетики. 

Використовуючи метод збільшення інтервалів, 
було перетворено місячні дані Держкомстату України 
про виробництво електроенергії за 2014–2016 рр. [6]  
у квартальні (табл. 1, стовпці 1–3). 

Чисельні дані, наведені в табл. 1, являють собою 
динамічний ряд. Наявність рядів динаміки потребує 
їх аналізу, що має за мету вивчення зміни явища за 
часом і встановлення його напряму, характеру цієї 
зміни и вияв закономірності розвитку [8, с. 20]. 

Властивості рядів динаміки оцінюються за допо-
могою аналітичних показників. При цьому базою 
порівняння може бути змінний попередній рівень 
(розрахунок ланцюговим способом) або постійний 
віддалений за часом рівень (розрахунок базисним 
способом). 

Абсолютний приріст (або зменшення) i∆   відпові-
дає швидкості зміни рівнів ряду і розраховується як 
різниця рівнів ряду:

а) базисний i∆  0=yi–y0;                  (1)

б) ланцюговий i∆  = yi–yi-1, i=1..n,         (2)

де n – кількість рівнів ряду динаміки.
Темп зростання Ki характеризує інтенсивність 

змін рівнів ряду і виражається у відносних величи-
нах числом або у процентах:

а) базисний а) базисний 
0

0 y
y

K i
i = ;  ;                   (3)

б) ланцюговий б) ланцюговий 
1−

=
i

i
i y

yK   .                (4)

Темп приросту Ti виражається в процентах і пока-
зує, на скільки рівень yi більший (менший) від рівня, 
взятого за базу порівняння: 
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Абсолютне значення одного проценту приросту  Ai 
характеризує вагомість кожного проценту приросту і 
розраховується як відношення абсолютного приросту 
до темпу приросту: 
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Результати індексного аналізу наведено в табл. 1, 
стовпці 4–10. Із табл. 1 видно, що в І кварталі 2016 р.  
виробництво електроенергії порівняно з І кварталом 
2014 р. збільшилося на 24 206,4 млн. кВт/год., або 
в 1,73 рази (73,29%). Найбільший темп зростання 
виробництва електроенергії порівняно з попереднім 
кварталом спостерігався у ІІ кварталі 2014 р. (1,3%), 
найменший – у ІІ кварталі 2015 р. (0,85%). Кожен 
відсоток абсолютного приросту у І кварталі 2015 р. 
становив 440,74 млн. кВт/год. Таким чином, роз-
виток електроенергетичної галузі України з вироб-
ництва електроенергії є позитивним, а її показники 
зростають із року в рік. 

Проведено моделювання часового ряду, тобто 
виділено тренд. Загальне уявлення про характер 
зміни явища можна отримати із графічного зобра-
ження ряду динаміки (рис. 1).

Таблиця 1
Статистичні дані та результати індексного аналізу

Р
о
к
и

К
в
а
р
та

л
и Вироблено 

електричної енергії,  
млн. кВт/год.

Абсолютний 
приріст,  

млн. кВт/год.

Темп зростання,  
%

Темп приросту,  
%

Абсолютне значення 
1% приросту,  
млн. кВт/год.

yi i∆  i∆  0 Ki Ki0 Ti Ti0 A1

2
0
1
4

1 33025,7 … 0 … 1,00 … 0 …

2 43067,4 10041,7 10041,7 1,31 1,31 30,41 30,41 330,26
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2
0
1
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3 36562,8 -1431,6 3537,1 0,96 1,11 -3,77 10,71 379,95

4 44072,8 7510 11047,1 1,21 1,34 20,54 33,45 365,63

2
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1
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1 57232,1 13159,3 24206,4 1,29 1,73 29,86 73,29 440,73
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Рис. 1. Виробництво електроенергії в Україні  
за кварталами 2014–2016 рр.: 

Y – фактичні; yt – вирівняні дані
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З рис. 1 видно, що фактичні дані ряду динаміки 

розміщені близько до прямої лінії, тому спочатку 
для виділення тренду була побудована модель ліній-
ної парної регресії 

 

парної регресії ty ⋅+= 8,13772,42703 .. Це означає, 
що кожен квартал виробництво електричної енергії в 
Україні збільшується на 1 377,8 млн. кВт/год. 

Для оцінки тісноти зв’язку між ознаками було обчис-
лено коефіцієнти детермінації R2 = 0,29 та кореляції  
R = 0,54, що свідчить про слабкий зв’язок між озна-
ками. Оцінено тісноту зв’язку за допомогою F-критерію 
Фішера, тобто обчислено теоретичне значення 
F-критерію Фішера та зроблено порівняння з табличним  
Fтабл. Оскільки F < Fтабл (2,84 < 5,59 [9, с. 295]), то це 
означає недостатню значущість зв’язку між ознаками. 
Також було оцінено значущість коефіцієнта кореляції  
R за допомогою t-критерію Стьюдента. Оскільки  
t < tтабл (1,68 < 2,36 [9, с. 293]), то це свідчить про 
слабкий зв’язок між ознаками, тому були побудовані  
авторегресійні моделі за методикою Ю.І. Лернера.  
Дано деякий ряд динаміки величини y. Ставиться 
проблема прогнозування значення величини на май-
бутній період по ряду попередніх значень за допо-
могою деякого рівняння регресії, зокрема лінійного

ktkttt yayayay −−− +++= 2211
~      (8)                (8)

з коефіцієнтами, що визначаються за методом 
найменших квадратів. 

Доведено, що залежність (8) у тому і тільки в тому 
разі відображає поведінку випадкової величини y в 
генеральній сукупності, якщо різниця між розрахун-
ковими значеннями ktkttt yayayay −−− +++= 2211

~      (8) по (8) і фактичними даними yt

ttt yy −= ~ε       (9)                            (9)

є величиною незалежною від часу. Ця умова замі-
нюється двома іншими: 

а) значення ttt yy −= ~ε       (9) нормально розподілені; б) некоре-
льовані між собою.

З огляду на те, що ряд  містить невелику кількість 
членів, то умова (а) не перевіряється. Для перевірки 
умови (б) використовується критерій Неймана. Роз-
глядається відношення середнього квадрата послі-
довних різниць ttt yy −= ~ε       (9) – ttt yy −= ~ε       (9)–1  до середнього квадрата ttt yy −= ~ε       (9):
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Для критерію К складена таблиця істотності 
при 5%-му і 1%-му рівнях значущості для різних 
значень значущості для різних значень ( ).604 ≤′≤−=′ nknn . Якщо розрахункове зна-
чення К потрапляє в допустиму область за 5%-го 
рівня значущості, приймаємо гіпотезу неавтокоре-
льованості залишків ttt yy −= ~ε       (9) і затверджуємо k-членну 
авторегресійну модель (8). Якщо ж К потрапляє в 
критичну область за 1%-го рівня значущості, то від-
кидаємо гіпотезу неавтокорельованості залишків ttt yy −= ~ε       (9) 
і відмовляємося від моделі (8), при цьому намага-
ємося збільшити кількість членів рівняння (якщо 
довжина ряду дозволяє).

За даними табл. 1 складено одночленні або, за 
наявності автокорельованості залишків ttt yy −= ~ε       (9), двочленні 
авторегресійні моделі:

 11
~

−= tt yay ;               (11) ;                         (11)

 2211
~

−− += ttt yayay .             (12) .                    (12)

Отримано такі рівняння авторегресійної моделі: 
одночленне  116,1~

−= tt yy  21,079,0~
−− += ttt yyy (К = 2,14) та двочленне 

2,14) та двочленне 21 21,079,0~
−− += ttt yyy  (К = 2,14)  (К = 2,14). При цьому 

побудовані авторегресійні моделі є адекватними  
за критерієм Неймана та прийнятними для прогно-
зування, тому що останні члени часового ряду потра-
пляють у довірчі інтервали з 95%-ю гарантійною 
ймовірністю. 

Для перевірки адекватності побудованих еко-
нометричних моделей було обчислено точкові про-
гнози на І квартал 2016 р. за цими моделями та 
здійснено їх порівняння з відомим значенням  
57 232,1 млн. кВт/год. Відхилення результату вимі-
рювання від істинного значення вимірювальної вели-
чини було визначено за допомогою абсолютних i∆    
і відносних δ  похибок вимірювання [10, с. 40]:

i∆   = Хвим – Хд,                     (13)

де Хд – значення величини, яке прийняте за дійсне.

%.100δ
д

⋅
∆

±=
X

             (14).                        (14)

Результати порівняння наведено в табл. 2. 

Таблиця 2
Прогнозне значення на І квартал 2016 р.

№
Тип 

економетричної 
моделі

Прогноз 
за 

моделлю

Похибка

абсолютна відносна

1 парна регресійна 48214,50 –9017,6 –

2 авторегресійна 
одночленна 51124,45 –6107,65 –10,67 %

3 авторегресійна 
двочленна 42525,41 –14706,7 –25,7 %

Як видно з табл. 2, найменшу відносну похибку про-
гнозу (–10,67%) має одночленна авторегресійна модель, 
отже, другий член двочленної моделі практично не впли-
ває на отримані результати, тому для прогнозу можна 
обмежитися одночленною авторегресійною моделлю.

Виходячи з цього, було зроблено точковий прогноз  
виробництва електроенергії в Україні за кварталами 
2016 р.: І квартал – 11

~
−= tt yay

9a1y8 = 1,16 х 44072,8 млн. кВт/год.;  
ІІ – 11

~
−= tt yay

10 = 59304,4 млн. кВт/год.; ІІІ – 11
~

−= tt yay
11 = 69793 млн. кВт/год,;  

IV – 11
~

−= tt yay
12 = 79800 млн. кВт/год.

Висновки. Проведено аналіз структури вироб-
ництва електроенергії в Україні, який показав, що 
питома вага складника «теплові електростанції та 
теплоелектроцентралі» впродовж шести останніх 
років зменшилася на 4,54% у загальному виробни-
цтві електроенергії, така ж тенденція в гідроелек-
тростанцій (2,7%), водночас питома вага складника 
«атомні електростанції» за цей же період збільши-
лася на 6,3%. Також майже на 1% збільшилася 
частка альтернативних джерел енергії. 

Визначено базисні та ланцюгові показники ряду 
динаміки. Результати показали, що розвиток елек-
троенергетичної галузі України з виробництва елек-
троенергії є позитивним, а її показники зростають  
із року в рік.

Із ряду динаміки виділено тренд. Визначено 
вид лінії тренду (лінійна функція) та одержано її 
параметри: а0 = 42703,2; а1 = 1377,8. Були побу-
довані одно- та двочленні авторегресійні моделі: 

 

двочленні авторегресійні моделі: 116,1~
−= tt yy ,  21 21,079,0~

−− += ttt yyy .  . 
Зроблено прогноз виробництва електроенергії  

в Україні за кварталами 2016 р.: І квартал – 
квартал − 5,511248,4407216,1~

819 =⋅== yay млн. кВт/год.; ІІ − 4,59304~
10 =y

млн. кВт/год.; ІІІ −

 млн. кВт/год.; ІІ – 11
~

−= tt yay
10 = 

59304,4 млн. кВт/год.; ІІІ – 11
~

−= tt yay
11 = 68793 млн. кВт/год,; 

IV – 11
~

−= tt yay
12 = 79800 млн. кВт/год.

11
~

−= tt yay
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО РИСКА  
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ЦЕПИ ПОСТАВОК С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ  

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В статье предложен методический подход к оценке рыночного риска при планировании работы цепи поставок. Спрос в 
пунктах потребления продукции и производственные коэффициенты предполагаются случайным величинами с заданными за-
конами распределения. Суть разработанного метода состоит в оценке ожидаемой прибыли от реализации продукции с учетом 
страхования рисков и без страхования.

Ключевые слова: цепь поставок, стохастическая оптимизация, случайный спрос, случайная производительность линий, 
рыночный риск, страхование риска.

Куруджи Ю.В. РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ РИНКОВОГО РИЗИКУ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОБОТИ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК З 
УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки ринкового ризику при плануванні роботи ланцюга поставок. Попит в 
пунктах споживання продукції та виробничі коефіцієнти передбачаються випадковим величинами із заданими законами розподі-
лу. Суть розробленого методу полягає в оцінці очікуваного прибутку від реалізації продукції з урахуванням страхування ризиків 
і без страхування.

Ключові слова: ланцюг поставок, стохастична оптимізація, випадковий попит, випадкова продуктивність ліній, ринковий 
ризик, страхування ризику.

Kurudzhi Yu.V. DEVELOPMENT OF MARKET’S RISK ASSESSMENT METHOD FOR SUPPLY CHAIN ACTIVITY PLANNING 
TAKING INTO ACCOUNT THE FACTORS OF INTERNAL AND EXTERNAL UNCERTAINTY

In the article a methodological approach to the assessment of market risk for supply chain activity planning is suggested. The random 
fluctuation of demand at destinations and random variations of production equipment’s rates at a plant was taken into account. The 
method is to assess the expected profits from sales of products based on risk insurance and without insurance.

Keywords: supply chain, stochastic optimization, random demand, random variations of production rates, market risk, insurance risk.

Постановка проблемы. Организация и планиро-
вание работы цепей поставок связаны с необходимос-
тью учета различных видов риска. К основным из 
них относятся риски нарушения сроков и объемов 
поставок, риски перепроизводства готовой продук-
ции и упущенной выгоды из-за ее недостаточного 
выпуска, трудности с получением сырья, внезапные 
отказы производственного оборудования, колеба-
ния производительности рабочих и др. Поэтому при 
моделировании логистических систем и оптимиза-
ции совместных планов работы различных звеньев 
цепей поставок важно учитывать влияние как вну-
тренних, так и внешних факторов неопределенности.

При решении задач управления рисками целесо-
образно использовать достижения современной тео-
рии риска, которая основана на классической тео-
рии вероятностей. Однако существующие подходы к 
управлению рисками недостаточно учитывают спе-
цифику цепей поставок, основанных на управлении 
материальными и финансовыми потоками на всем 
протяжении цепи. Этим обусловлена более широкая 
постановка проблемы, связанной с координацией 
всех видов потоков и управлением финансовыми рис-
ками в деятельности цепей поставок, а также необхо-
димость разработки соответствующих методов моде-
лирования и исследования.
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Для управления рисками в настоящее время разрабо-
таны различные приемы и методы [1–4]. Из последних 
работ, посвященных непосредственно моделированию 
цепей поставок с учетом финансовых процессов риска 
и порождающих их процессов производства, пере-
возки и хранения продукции, можно отметить работы 
Дж. Брамеля, Д. Симчи-Леви [5], П. Брандимарте,  
Г. Зоретти [6], И. Морозовой, М. Постана, С. Дашков-
ского [7], Д. Малиновского [8] и других.

В работе М. Постана [10] приведен метод оценки 
рисков при оптимизации планирования выпуска про-
дукции предприятием в условиях случайного спроса. 
В нашей работе «Разработка метода оценки рыноч-
ного риска при планировании работы цепи поставок 
при случайном спросе» [11] этот подход был распро-
странен для задачи управления риском в цепях поста-
вок типа А с учетом совместной оптимизации плани-
рования производства и доставки готовой продукции 
в пункты потребления при случайном спросе (фак-
тор внешней неопределенности) с заданным законом 
распределения. В нашей статье «Разработка модели 
оптимизации плана выпуска и доставки продукции  
с учетом факторов неопределенности» [12] исследо-
вана модель оптимизации производственно-транспорт-
ного типа, учитывающая также случайные колебания 
производительностей технологических линий (фактор 
внутренней неопределенности).

Цель статьи. Целью данной работы является  
распространение подхода, реализованного в вышеупомя- 
нутых работах [10; 11], для решения задачи управ-
ления рисками на примере цепи поставок типа А 
(несколько производителей, изготавливающих комп-
лектующие, и одно предприятие, потребляющее их 
продукцию) с учетом одновременного влияния факто-
ров внешней и внутренней неопределенности.

Основная задача исследования заключается в раз-
работке метода, позволяющего количественно оце-
нить экономическую целесообразность страхования 
риска недостатка ресурсов для производства продук-
ции вследствие колебаний производительностей тех-
нологических линий и рисков, возникающих из-за 
случайного колебания спроса на продукцию.

Изложение основного материала исследования. 
Метод оценки рисков предприятия. Приведем ста-
тическую модель оптимизации плана выпуска комп-
лектующих, готовой продукции и доставки произве-

денной продукции со склада предприятия в пункты 
назначения через некоторые пункты перевалки (цепь 
поставок типа А), рассмотренную в нашей работе 
«Об одной модели оптимизации плана выпуска и 
доставки продукции в цепи поставок» [13]:

max,
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Здесь через хsl обозначено количество комплекту-
ющих l-го вида, которые запланировало к выпуску 
предприятие-поставщик под номером s, при этом 
на производство единицы комплектующей l-го вида 
необходимо затратить )1(

slra   сырья вида k, а ресурс 
r-го вида на s-м предприятии-поставщике имеется  
в количестве bsr, s = 1, ..., l = 1; ..., Ls, r = 1, ..., Rs; 
yk – количество готовой продукции вида k, заплани-
рованное для выпуска предприятием-изготовителем, 
причем на производство одной единицы продукции 
k-го вида необходимо затратить )2(

slka   комплектую-
щих l-го вида, произведенных на s-м предприятии-
поставщике, K = 1, ..., K; через Zkn обозначено коли-
чество готовой продукции k-го вида, планируемое 
для перевалки в пункте Pn с пропускной способнос-
тью wn, n = 1,...,N; Zknm  – количество готовой про-
дукции k-го вида, которое планируется доставить 
из перевалочного пункта Pn в пункт назначения  
Dm, dkm– потребность в продукции k-го вида в пункте 
назначения Dm, m = 1,...,M. Предприятие предпо-
лагает реализовать продукцию по цене pkm, затрачи-

Рис. 1. Схема цепи поставок
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вая при этом на производство одной единицы про-
дукции k-го вида  )2(

kc  денежных единиц. Затраты на 
производство единицы комплектующей l-го вида и ее 
доставку от поставщика под номером s составляют 

)1(
slc  ; )3(

knc   – стоимость перевозки единицы готовой про-
дукции k-го вида, включая ее перевалку, в пункт Pn; 

)4(
knmc   – стоимость перевозки единицы готовой продук-

ции k-го вида из пункта Pn в пункт назначения Dm.
Схема рассматриваемой цепи поставок типа А 

представлена на рисунке 1.
В работе «Разработка метода оценки рыночного 

риска при планировании работы цепи поставок при 
случайном спросе» [11] величины спроса ( )ωkmd   пред-
полагаются непрерывными взаимно независимыми 
случайными величинами с заданными плотностями 
распределения ( )dkmϕ  , что влечет за собой риски воз-
никновения потерь, связанных с дополнительным 
хранением на складе предприятия-производителя 
нереализованной продукции, а также риски недо-
получения прибыли вследствие неудовлетворения 
спроса на товар. Введем в рассмотрение величину

MmKkzv
N

n
knmkm ...,,1,...,,1,

1
===∑

=
,                                  (9),             (9)

которая означает суммарное количество готовой 
продукции k-го вида, планируемое для доставки 
в пункт назначения Dm в соответствии с планом, 
составленным до реализации случайного спроса.

В статье «Разработка модели оптимизации плана 
выпуска и доставки продукции с учетом факторов 
неопределенности» [12] показано, как при решении 
задачи оптимизации может быть учтено влияние фак-
торов внешней неопределенности. Производственные 
коэффициенты )1(

slra   и )2(
slka   будем считать случайными 

величинами с известными законами распределе-

ния  ( )aslr
)1(ψ   и ( )aslk

)2(ψ   соответственно. Тогда плотности 

случайных величин ∑
=

=
sL

l
slslrsr xav

1

)1()1(   и ∑
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=
K

k
kslksl yav

1

)2()2(  при 

условии, что )1(
slra   и )2(

slka   – независимые в совокупности 
случайные величины, могут быть найдены с исполь-
зованием правила нахождения плотности распреде-
ления суммы независимых случайных величин:











∗∗








∗








=

s

s

sL
rsL

s
rs

s
rssr x

v
x
v

x
vv ψψψψ ...)(

2
2

1
1

)1( ,                       (10),      (10)









∗∗








∗








=

K
slKslslsl y

v
y
v

y
vv ψψψψ ...)(

2
2

1
1

)2( ,                         (11),       (11)

где символ * означает свертку плотностей.
Ограничения (2)–(3) в таком случае примут 

вероятностный характер и будут иметь вид:

( )∫ ==−≥
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)1( ...,,1,...,,1,1 εψ ,                            (12),          (12)
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slx

sslk SsLldvv
0

)2( ...,,1,...,,1,1 εψ ,                            (13),          (13)

где ( )∫ ==−≥
srb

sslr SsRrdvv
0

)1( ...,,1,...,,1,1 εψ ,                            (12) заданная малая вероятность.
Используем эти результаты и составим выражения 

для возможной прибыли предприятия-производи-
теля: для случая, когда принимается решение о стра-
ховании возможных рисков, и для случая отказа от 
страхования.

Предположим, что между предприятием-произво-
дителем готовой продукции и страховой компанией 
составлен договор о страховании, по которому стра-
ховщик обязуется полностью компенсировать риски, 
возникающие в результате колебаний спроса на про-
дукцию и производственных коэффициентов.

Введем в рассмотрение величины +
kmc   и −

kc  , обозна-
чающие соответственно выплаты предприятия стра-
ховой компании за единицу недостающей продук-
ции и за единицу нереализованной, причем 

+> kmkm cp  , 

−> kk cs   , где sk– стоимость хранения на складе единицы 
нереализованной продукции. Пусть также b

src   и x
slc   

представляют собой выплаты за единицу дефицит-
ного сырья и недостающей комплектующей соответ-
ственно, b

srsr c>π  , x
slsl cc >)1(  , где b

srsr c>π   – плата за приобре-
тение дополнительной единицы сырья r-го вида для 
s-го предприятия-поставщика.

Тогда в случае страхования рисков, возникающих 
из-за дефицита сырья и случайного колебания спроса 
на продукцию, выражения 
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будут представлять собой размеры страхового воз-
мещения, которое может получить предприятие, а 
выплаты предприятия страховой компании составят:
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В том случае, когда предприятие принимает 
решение не страховать риски, последнее выражение 
будет являться размером экономии на страховании.

Если предприятие-производитель не страхует 
риски, то его возможная суммарная прибыль при 
планах выпуска и перевозки { }slx  , { }ky  , { }knz   и { }knmz  , 
удовлетворяющих условиям (4)–(6), (8)–(9), (12)–(13),  
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В том случае, когда предприятие принимает 
решение о страховании, выражение для возможной 
прибыли предприятия будет иметь вид:
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Выражения (14) и (15) являются случайными 
величинами, которые могут принимать как 
положительные, так и отрицательные значения. Для 
решения вопроса о страховании можно определить 
математическое ожидание прибыли предприятия для 
двух вариантов его действия (МПстр и МПнстр):
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Теперь, решив две задачи максимизации с 
целевыми функциями (16) и (17), учитывая ограни-
чения (4)–(6), (8)–(9), (12)–(13), решение о страхова-
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нии рисков можно принимать в случае выполнения 
неравенства: МПстр  > МПнстр.

Это решающее правило является простейшим. 
Для окончательного принятия решения о страхова-
нии для случайных величин Пнстр и Пстр необходимо 
определить дисперсию и коэффициент вариации, 
которые характеризуют меру изменчивости ожида-
емого значения прибыли. Можно показать, что для 
некоторого фиксированного плана выпуска и пере-
возки продукции { }knmknksl zzyx ,,,   дисперсии DПнстр  

и DПстр совпадают. Учитывая, что все случайные 
величины ( )ωkmd  , )1(

slra   и )2(
slka   независимы друг от друга, 

а также пользуясь свойствами дисперсии, получим:
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На основе сравнения коэффициентов вариации 
можно сформулировать следующее решающее пра-
вило, позволяющее установить целесообразность стра-
хования рисков предприятия, связанных с возможным 
отклонением запланированного объема выпуска про-
дукции от фактического спроса на эту продукцию,  
а также с нехваткой сырья для производства:
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где ( )нстрX   и  стрX    – планы выпуска и перевозки 
продукции, обеспечивающие максимальные значе-
ния МПнстр и МПстр соответственно. Отметим, что 
если выполняется условие (18), то решение о страхо-
вании нередко принимается даже при невыполнении 
условия МПстр >  МПнст .

Применение разработанного метода для установ-
ления целесообразности страхования рисков. Про-
ведем вычисления и проиллюстрируем применение 
разработанного метода для установления целесоо-
бразности страхования рисков в случае, когда пред-
приятие-изготовитель выпускает два вида товаров 
(K=2) с использованием четырех видов комплекту-
ющих (S=2, L1=2, L2=2). Продукция предприятия 
доставляется в два пункта назначения (M=2) через 
два пункта перевалки (N=2).

Рассмотрим случай, когда величины спроса ( )ωkmd   
имеют экспоненциальное распределение с параме-
трами '

km  , т. е. их плотности   d
kmkm

kmed
''    , k = 1,2, 

m = 1,2.
Случайные величины )1(

slra   и )2(
slka   также распределены 

экспоненциально с параметрами )1(
slr   и )2(

slk  , т. е. их 
плотности распределения имеют вид:   a
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)1()1()2(    , s = 1,2, l = 1,2, k = 1,2, r = 1,2. Тогда 
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srv   и )2(
slv  , согласно с формулами свертки 

(10)–(11), будут иметь плотности распределения:
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Необходимые для расчетов значения представлены 
в таблице 1.

Таблица 2 содержит значения математического ожи- 
дания, среднеквадратического отклонения и коэффи- 
циентов вариации для двух вариантов оптимизации:  
со страхованием рисков и при отказе от страхования.

Таблица 1
Исходные данные для расчета

Условные 
обозначения

Значения 
параметров

Условные 
обозначения

Значения 
параметров

Условные 
обозначения

Значения 
параметров

b11 350 c222
(4) 2,0 s1 2,0

b12 500 c1
- 1,0 s2 2,0

b21 450 c2
- 1,0 λ '11 0,008

b22 480 c11
+ 40,0 λ '12 0,015

w1 250 c12
+ 35,0 λ '21 0,013

w2 300 c21
+ 35,0 λ '22 0,012

c11
(1) 1,2 c22

+ 40,0 λ (1)
111 5,5

c12
(1) 1,1 c11

x 0,8 λ (1)
121 7,1

c21
(1) 1,2 c12

x 0,8 λ (1)
112 3,6

c22
(1) 1,3 c21

x 0,8 λ (1)
122 10,0

c1
(2) 1,0 c22

v 0,7 λ (1)
211 5,5

c2
(2) 1,5 π 11 1,0 λ (1)

221 7,1
c11

(3) 1,0 π 12 0,9 λ (1)
212 3,6

c12
(3) 2,0 π 21 0,9 λ (1)

222 10,0
c21

(3) 2,0 π 22 1,0 λ (1)
111 10,0

c22
(3) 1,0 c11

b 0,8 λ (1)
112 5,5

c111
(4) 1,5 c12

b 0,8 λ (2)
121 7,1

c112
(4) 2,0 c21

b 0,8 λ (2)
222 3,6

c121
(4) 3,0 c22

b 0,8 λ (2)
211 8,3

c122
(4) 2,0 p11 50,0 λ (2)

212 6,7
c211

(4) 1,5 p12 47,0 λ (2)
221 10,0

c212
(4) 2,0 p21 55,0 λ (2)

222 8,3
c221

(4) 2,3 p22 51,0



166 Серія Економічні науки

Випуск 19. Частина 1. 2016

Таблица 2
Значения основных показателей прибыли

Наименование показателей Значения 
показателей

Математическое ожидание прибыли в слу-
чае отказа от страхования рисков, MПнстр

5 493,60

Математическое ожидание прибыли в слу-
чае страхования рисков, MПстр

9 517,44

Среднеквадратическое отклонение в слу-
чае отказа от страхования рисков, 

 нстрнстр XD  
3 561,05

Среднеквадратическое отклонение в слу-
чае страхования рисков,

 стрстр XD  
3 482,02

Коэффициент вариации в случае отказа от 
страхования рисков, 

 
нстр

нстрнстр X




M
D
max

 
64,8 %

Коэффициент вариации в случае страхова-
ния рисков, 

 
стр

стрстр X




M
D
max

 
36,6 %

Соответствующие значения оптимальных объемов 
производства и перевозок приведены в таблице 3.

Обсуждение численных расчетов и принятие 
решения о страховании.

Полученные результаты, приведенные в таблицах 
2 и 3, показывают, что в данном тестовом примере 
решение будет принято в пользу страхования рисков, 
так как этому варианту действий предприятия соо-
тветствуют большее ожидаемое значение прибыли и 
меньшее значение коэффициента вариации.

Кроме того, выбирая вариант страхования, 
предприятие имеет возможность произвести и реа-
лизовать меньший объем продукции с большей 
прибылью. Например, объем выпуска продукции 
в случае отказа от страхования составит 325,86 ед. 
продукции, ожидаемое значение прибыли от ее реа-
лизации – 5 493,60 ден. ед., а для варианта страхо-
вания прибыль составит 9 517,44 ден. ед при соответ-
ствующем объеме производства 297,05 ед.

Отметим, что для описания спроса в моделях 
управления запасами наиболее разумным, по мнению 
многих исследователей, является гамма-распределе-
ние, частным случаем которого является распределе-
ние Эрланга: величины спроса d(w) имеют плотность
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Таблица 3
Результаты расчета

Условные 
обозначения

Вариант отказа  
от страхования

Вариант 
страхования 

рисков

Значения 
параметров

Вариант отказа  
от страхования

Вариант 
страхования 

рисков

x11 184,86 173,65 z22 123,66 106,58
x12 260,81 243,37 z111 132,16 130,37
x21 197,05 186,52 z112 70,05 60,17
x22 169,59 155,98 z121 0 0
y1 202,21 190,54 z122 0 0
y2 123,66 106,58 z211 0 0
z11 202,21 190,54 z212 0 0
z12 0 0 z221 66,72 45,15
z21 0 0 z222 56,94 61,43

(в случае n = 1 распределение Эрланга совпадает с экспо- 
ненциальным распределением). Расчеты показывают, 
что с увеличением параметра n суммарная прибыль, 
связанная с производством, перевозкой и реализацией 
продукции, увеличивается, что говорит о необходи-
мости составления точного прогноза ожидаемого спроса 
по всей цепочке поставок; следствием неточно спрогно-
зированного спроса являются высокие транспортные 
расходы, нереализованные возможности продаж, что 
влечет за собой потерю прибыли.

Рассматриваемая задача совместной оптимиза-
ции плана выпуска комплектующих, готовой про-
дукции и доставки произведенной продукции со 
склада предприятия в пункты назначения через 
пункты перевалки с учетом случайного колебания 
спроса на продукцию и колебания производительнос-
тей технологических линий значительно трудней в 
вычислительном отношении, чем исходная модель 
(1)–(8) без учета влияния внешних и внутренних фак-
торов, поскольку целевые функции (16)–(17) не обя-
зательно вогнутые по параметрам управления и не 
сепарабельные. Левые части ограничений (12)–(13) 
также являются не сепарабельными и не вогнутыми 
функциями. В полученной задаче нелинейного про-
граммирования глобальный минимум может не 
совпадать с локальным. Для решения такого рода 
задач могут быть использованы известные численные 
методы оптимизации первого и второго порядков.

Выводы. В статье приведена статическая модель 
задачи управления риском на примере оптимизации 
плана работы цепи поставок типа А с учетом одно-
временного влияния факторов внешней и внутрен-
ней неопределенности. В качестве фактора внешней 
неопределенности рассмотрено случайное колеба-
ние спроса в пунктах доставки готовой продукции: 
величины спроса dkm(w) предполагаются взаимно 
независимыми случайными величинами с заданными 
плотностями распределения. В модели также учтено 
влияние внутренних факторов: производственные 
коэффициенты )1(

slra   и )2(
slka   являются случайными 

величинами с известными законами распределения.
В результате проведенных исследований:
1. Сформулированы решающие правила, которые 

позволяют установить целесообразность страхования 
рисков, связанных с недостатком ресурсов для про-
изводства продукции, и рисков, возникающих из-за 
отклонения запланированных к выпуску объемов 
продукции от фактического спроса. Суть разработан-
ного метода состоит в оценке ожидаемой прибыли 
от реализации продукции с учетом страхования 
указанных рисков и без страхования.

2. Применение разработанного метода проиллю-
стрировано для случая, когда величины спроса и 
производственные коэффициенты распределены по 



167ауковий вісник Херсонського державного університетуН
показательному закону, что соответствует самому 
неблагоприятному спросу. После решения двух 
задач стохастической оптимизации для каждого зна-
чения ожидаемой прибыли производится сравнение 
двух значений максимальной прибыли и прини-
мается решение о страховании или нестраховании 
рыночного риска.

В дальнейшем результаты данной работы могут 
быть использованы для исследования других конфи-
гураций цепей поставок, а также обобщены на слу-
чай построения динамических моделей оптимизации 
в цепях поставок, рассмотренных, например, в рабо-
тах И. Морозовой [7] и М. Постана [14], с учетом 
одновременного влияния факторов внешней и вну-
тренней неопределенности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Королев В.Ю. Математические основы теории риска /  

[В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин]. – М.: Физматгиз, 
2007. – 544 с.

2. Останкова Л.А. Аналіз моделювання та управління економіч-
ними ризиками / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – К.: Центр 
учбової літератури, 2011. – 256 с.

3. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании / 
Г.И. Фалин. – М.: Российский юридический издательский дом, 
1994. – 130 с.

4. Юдин, Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования /  
Д.Б. Юдин. – М.: Сов. радио, 1979. – 392 с.

5. Bramel J. The logic of logistics: theory, algorithms, and applications 
for logistics management / J. Bramel, D. Simchi-Levi. – Berlin: 
Springer, 1997. – 355 р.

6. Brandimarte P. Introduction to distribution logistics. / P. Brandimarte, 

G. Zoterri. – NY: Wiley, 2007. – 581 р.
7. Morozova, I.V. Dynamic optimization model for planning of 

integrated logistical system functioning / [I.V. Morozova, M.Ya. 
Postan, S.N. Dashkovskiy] // In: Proc. of 3d Intl. Conf. «Dynamics 
in Logistics» LDIC’2012. – Berlin: Springer, 2013. – P. 291–300.

8. Постан М.Я. Модель оптимального планирования производ-
ства и доставки продукции предприятия по распределительным 
каналам / М.Я. Постан, Д.А. Малиновский // Методи та засоби 
управління розвитком транспортних систем. – Одеса: ОНМУ, 
2009. – Вип. 15. – С. 19–28.

9. Постан М.Я.. Применение линейного программирования для 
оптимизации плана выпуска и доставки продукции в цепи 
поставок / М.Я. Постан, Ю.В. Куруджи // Технологический аудит 
и резервы производства. – 2014. – T. 2, № 2(16). – С. 42–47.

10. Постан М.Я. Метод оценки рисков при оптимизации планиро-
вания выпуска продукции предприятием в условиях случай-
ного спроса / М.Я. Постан // Научные труды ДонНТУ. Серия: 
экономическая. – Донецк: ДНТУ. – 2013. – № 4(46). – С. 321–325.

11. Куруджи Ю.В. Разработка метода оценки рыночного риска при 
планировании работы цепи поставок при случайном спросе / 
Ю.В. Куруджи // Технологический аудит и резервы производ-
ства. – 2014. – Т. 5, № 2(19). – С. 31–35.

12. Куруджи Ю.В. Разработка модели оптимизации плана выпуска 
и доставки продукции с учетом факторов неопределенности / 
Ю.В. Куруджи // Восточно-Европейский журнал передовых тех-
нологий – 2015. – № 4(3). – С. 12–15.

13. Куруджи Ю.В. Об одной модели оптимизации плана выпуска 
и доставки продукции в цепи поставок: зб. наук. праць /  
Ю.В. Куруджи // Методи та засоби управління розвитком тран-
спортних систем: ОНМУ. – Одеса: ОНМУ. – 2014. – № 1(21). – 
С. 27–38.

14. Postan M.Ya. Dynamic Model for Optimization of Production and 
Finished Products Delivery Plans in Supply Chain / M.Ya. Postan,  
N.I. Chuhraj, Yu. V. Kurudzhi // Logistyka. – 2014. – #4. –  
P. 2345–2352.



168 Серія Економічні науки

Випуск 19. Частина 1. 2016

Постановка проблеми. Для країн – членів ЄС 
характерним є пошук вирішення питань енерге-
тичної залежності і безпеки в диверсифікації дже-
рел енергії і маршрутів поставок, пошук варіантів 
ефективного використання ресурсів, стимулювання  
конкуренції на ринках енергоресурсів [1, с. 27; 17]. 
Стратегічною енергетичною метою країн Єврозони 
є: забезпечення стабільного і надійного постачання 
енергією за обґрунтованими  і стабільним цінами, 
захист критично важливої енергетичної інфраструк-
тури і готовність ефективно реагувати на кризові 
ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перед 
різними регіонами стоять специфічні завдання в 
справі забезпечення енергетичної безпеки для таких 
суб’єктів: країни-імпортери – надійність енергопос-
тачання і диверсифікація джерел поставок енерго-
ресурсів; країни-експортери – закріплення на стра-
тегічних ринках за вигідними цінами, наявність 
засобів для подальшого видобутку енергоресурсів; 

транзитні країни – отримання вигід від транспор-
тування енергоресурсів по їх території [2, с. 157]. 
Енергетична безпека досягається  в умовах взаємної 
співпраці всіх трьох сторін енергетичного обміну.

Постановка завдання. На основі викладеного 
вище можна сформулювати мету дослідження, яка 
полягає в узагальненні методів і нормативно-право-
вого забезпечення державного регулювання ринку 
природного газу в Україні в умовах євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вимоги 
гарантування економічної безпеки України вимага-
ють відповідного нормативно-правового забезпечення 
(рис. 1).

Відповідно до «Прикінцевих та перехідних поло-
жень» Закону України «Про стандартизацію» [3] 
галузеві нормативні документи застосовують до їх 
заміни на технічні регламенти, національні стан-
дарти, кодекси усталеної практики тощо. Заходами, 
спрямованими на реформування енергетичного сек-
тора за європейськими стандартами є: завершення 

УДК 338.242

Дорошкевич В.І.
аспірант кафедри економіки

 та управління національним господарством 
Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:  
АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стаття присвячена узагальненню методів і нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку природного 
газу в Україні. Визначено їх вплив на економічну безпеку національного господарства. Систематизовано вимоги Європейського 
співтовариства до функціонування ринку природного газу. Окреслено шляхи їх імплементації нашою країною в умовах євроінте-
грації з метою забезпечення спільної енергетичної безпеки.

Ключові слова: державне регулювання, ринок, природний газ, економічна безпека, євроінтеграція.

Дорошкевич В.И. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА: АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена обобщению методов и нормативно-правового обеспечения государственного регулирования рынка при-
родного газа в Украине. Определено их влияние на экономическую безопасность национального хозяйства. Систематизированы 
требования Европейского сообщества к функционированию рынка природного газа. Определены пути их имплементации нашей 
страной в условиях евроинтеграции с целью обеспечения общей энергетической безопасности.

Ключевые слова: государственное регулирование, рынок, природный газ, экономическая безопасность, евроинтеграция.

Doroshkevych V.I. STATE REGULATION OF THE NATURAL GAS MARKET: AN ASPECT OF ECONOMIC SECURITY
The article is devoted to the generalization of methods and normative-legal support of the state regulation of the natural gas market in 

Ukraine. Their influence on the economic security of the national economy is determined. The requirements of the European Community 
for the operation of the natural gas market are systematized. The ways of their implementation by our country in terms of European 
integration are outlined in order to ensure common energy security.

Key words: state regulation, market, natural gas, economic security, European integration 

Рис. 1. Нормативно-правове забезпечення  
транспортування та зберігання природного газу

Джерело: власна розробка 
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процедури набуття членства в Договорі Енергетич-
ного співтовариства;  початок перегляду Енергетич-
ної стратегії України до 2030 року. Підвищенню 
надійності ГТС сприяє інтегрована система управ-
ління якістю і довкіллям відповідно до міжнародних 
стандартів ISO 9001, ISO 14001, а також система еко-
логічного управління на відповідність новій версії 
стандарту ISO 14001:2006. 

Міжнародна організація зі стандартизації визна-
чає вимоги до «Системи управління якістю» (ISO 
9001:2015 ). Зазначені  стандарти засновані на ідеях 
і положеннях теорії загального менеджменту якості. 
При розробці першої версії стандарту ІСО 9001 керу-
валися стандартом BS (British standard) 5750, роз-
робленим BSI (British Standards Institution) – Бри-
танським інститутом стандартів, який, в свою чергу, 
базувався на галузевих стандартах військово-промис-
лового комплексу [4]. Тема енергозбереження є клю-
човою у діяльності Міжнародної організації зі стан-
дартизації. Основна мета міжнародного стандарту 
ISO 50001: 2011 «Системи енергетичного менедж-
менту» полягає в наданні підприємствам структу-
рованого і всеосяжного керівництва по оптимізації 
процесу споживання енергоресурсів і системного 
управління даним процесом. Стандарт ISO 50001: 
2011 визначає вимоги для системи енергетичного 
менеджменту, що дозволяє підприємству або орга-
нізації зробити системний підхід до безперервного 
покращення енергоефективності (energy efficiency) і 
енергетичних параметрів (energy performance). Існу-
ють 3 ступеня організації системи енергетичного 
менеджменту (табл. 1).

Конкурентоспроможність газотранспортної сис-
теми слід розглядати як такі перетворення залуче-
них ресурсів у ГТС, у результаті яких система здатна 
забезпечувати споживачів природним газом кращим, 
надійнішим та більш вигідним для них шляхом, ніж 
конкуренти.

Для інтеграції Єдиної енергетичної системи 
України в енергетичну систему Європейського Союзу 
важливе значення має забезпечення легітимності 
здійснення віртуальних реверсних поставок (замі-
щення) природного газу з країн ЄС. Разом із тим 
Україна отримає повноцінні технологічні можливості 
загрузки вільних потужностей із транспортування 
природного газу для здійснення свопових операцій 
із газом та реалізації забезпечення рівного доступу 
до газотранспортної системи відповідно до норм Тре-
тього енергетичного пакета лібералізації ринку елек-
троенергії та газу ЄС. 

Основними напрямками державної енергетичної 
політики України у сфері магістрального трубопровід-
ного транспорту є: створення механізму контролю над 

дотриманням міжнародних норм, конвенцій і догово-
рів щодо транзитних перевезень; максимальне заван-
таження існуючих і створення додаткових транзитних 
потужностей; підвищення надійності та ефективності 
промислової безпеки трубопровідного транспорту за 
рахунок впровадження новітніх технологій; застосу-
вання гнучкої тарифної політики транзиту енерго-
носіїв територією України; наближення тарифів на 
транспортування нафти та природного газу, вартості 
зберігання природного газу в підземних сховищах і 
відповідних нормативів до рівня світових.

Україна належить до держав світу, які забезпе-
чені паливно-енергетичними ресурсами різних видів, 
проте це не дозволяє досягти їй відповідного рівня 
енергетичної незалежності. Ключові причини такої 
ситуації пов’язані з незадовільним станом законодав-
чого, нормативно-правового та регуляторного забез-
печення ринково-орієнтованих змін в структурі, в 
методах і функціях управління газотранспортною 
системою. 

З метою підвищення рівня енергетичної безпеки 
держави у 2014 році Верховна рада України при-
йняла Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо реформування системи 
управління Єдиною газотранспортною системою 
України» [6]. Він визначає, що функції диспетчер-
ського (оперативно-технологічного) управління Єди-
ною газотранспортною системою України виконує її 
оператор, який визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну політику в нафтогазовому комплексі, 
а у передбачених законом випадках – центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику в нафтогазо-
вому комплексі.

В умовах євроінтеграції важливе нормативно-
правове мають такі Директиви та Регламенти Євро-
пейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 
(2009/73/ЄС – стаття 10, що регламентує систему 
сертифікації транспортування газу, 715/2009 – 
стаття 3 визначає умови доступу до мереж передачі 
природного газу). Відповідно до рішення централь-
ного органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики в нафтогазовому комп-
лексі, функції оператора підземного сховища газу 
можуть бути відокремлені та покладені на окреме 
підприємство – оператора підземного сховища газу. 

Відповідно до правил ЄС, держави-члени пови-
нні створювати і підтримувати 90-денний резерв у 
нафтових товарах (Директива 98/93/ЄC, ст. 5), яка 
орієнтована на створення системи аварійних запасів 
для швидкого і легкого доступу до нього  в разі кри-
зових явищ.

Таблиця 1
Ступені організації системи енергетичного менеджменту

Ступінь Ознаки організації системи енергетичного менеджменту

1

ідентифікація області та меж системи енергетичного менеджменту, опис правового кадастру, визначення 
зобов’язань топ-менеджменту, скринінг – діагностика існуючих видів енергоресурсів, виявлення потенцій-
них можливостей скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), розробка плану заходів щодо 
створення та впровадження електронної системи обміну даними

2

формулювання положень і аспектів політики в області енергоменеджменту, розробка і підтримка в робочому 
стані програм з енергозбереження та заходів по досягненню енергетичних цілей, забезпечення ідентифікації 
«енергетичного профілю» підприємства (energy profile) шляхом визначення сучасного і минулого витрати 
енергії за допомогою «базової оцінки» (baseline assessment), розробка методів і засобів вимірювання, обліку 
та моніторингу енергоспоживання

3

введення в дію всіх компонентів і аспектів системи енергетичного менеджменту, підготовка та проведення 
внутрішніх аудитів, детальний аналіз виявлених невідповідностей, розробка коригувальних та запобіжних 
дій, підвищення конкурентоспроможності завдяки сертифікованій системі енергетичного менеджменту, 
вихід підприємств на міжнародні ринки

Джерело: побудовано за даними [5]
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Виконання Україною газових Регламентів та 
Директив ЄС сприятиме гармонізації регуляторного 
середовища з європейськими нормами та інтеграції 
газової інфраструктури України й сусідніх держав – 
членів ЄС. 

Основною метою Закону України «Про ринок при-
родного газу» є створення конкурентного середовища 
на ринку природного газу з урахуванням зобов'язань 
України щодо імплементації вимог «третього енерге-
тичного пакету ЄС» [7]. Закон передбачає: правові, 
економічні та організаційні засади функціонування 
ринку природного газу; забезпечення недискримі-
наційного доступу до його ринку суб’єктам і спо-
живачам; створення в Україні повноцінного ринку 
природного газу, заснованого на засадах вільної кон-
куренції (табл. 2).

Створення повноцінного та конкурентоспромож-
ного ринку природного газу в Україні сприятиме 
підвищенню ефективності прийняття управлінських 
рішень в енергетичній сфері, деполітизації ринку;  
підвищення привабливості господарської діяльності 
на ринку для його суб’єктів, створенню умов для дов-
готривалого інвестування у галузь, зменшенню ризи-
ків та залежності від монопольних зовнішніх поста-
чальників природного газу, зміцнення енергетичної 
безпеки України та перспектив для якісно нової інте-
грації українського ринку газу у ринок ЄС.

Надзвичайно гострою залишається проблема виро-
блення ефективних механізмів державного управ-
ління процесом адаптації законодавства України до 
надбань Спільноти (acquis communautaire) в енерге-
тичній сфері. Адже такі механізми є передумовою та 
невід’ємною складовою європейської інтеграції.

Третій енергетичний пакет складається з трьох 
регламентів та двох директив:

1. Регламент ЄК №713/2009 Європейського Пар-
ламенту та Ради від 13 липня 2009 року, що засно-
вує Агентство з питань співробітництва регуляторів 
у сфері енергетики (Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators) [9].

2. Регламент ЄК №714/2009 Європейського Пар-
ламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови 
доступу до мереж транскордонних обмінів електрое-
нергією, що скасовує Регламент ЄС №1228/2003 [10].

3. Регламент ЄК №715/2009 Європейського Пар-
ламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови 
доступу до мереж транспортування природного газу, 
що скасовує Регламент ЄС №1775/2005 [11].

4. Директива 2009/72/ЄК Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 року щодо спільних 
правил для внутрішнього ринку електроенергії, що 
скасовує Директиву 2003/54/ЄК [12].

5. Директива 2009/73/ЄС Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 року щодо спільних 
правил для внутрішнього ринку природного газу, що 
скасовує Директиву 2003/55/ЄК [13].

Для забезпечення повноцінної стабільної роботи 
української ГТС необхідно вирішувати питання інте-

грації до ринку природного газу країн ЄС, що буде 
вимагати додержання вимог «Третього енергетич-
ного пакета ЄС» у частині розділення функцій видо-
бування, транспортування і розподілу газу,

Третій енергетичний пакет ЄС пакет набув чин-
ності у 2009 році, його основною вимогою є розу-
крупнення вертикально інтегрованих підприємств, 
таких як НАК «Нафтогаз України», вирівнювання 
умов для діяльності менших компаній-конкурен-
тів, полегшення входження нових гравців на ринок, 
лібералізація цін на енергоносії, що може супрово-
джуватися як збільшенням, так і зменшенням цін;  
створення прозорого та конкурентного енергетичного 
ринку, безпека постачання енергоресурсів.

Положення третього енергетичного пакета ЄС 
дозволяють доступ до газотрубопроводів третім краї-
нам – компаніям, що не володіють ними. Альтерна-
тивні шляхи вимагають значних  капіталовкладень і 
створюють напругу у відносинах різних країн. 

Національною комісією регулювання електро-
енергетики затверджено  правила доступу до Єди-
ної газотранспортної системи України (ЄГТСУ) [14]. 
Головним завданням Оператора ЄГТСУ є оперативно-
диспетчерське управління нею шляхом балансування 
обсягами закачування, зберігання, відбору, тран-
спортування та розподілу природного газу з метою 
забезпечення постачання природного газу спожи-
вачам України відповідно до укладених договорів 
та його транзиту відповідно до умов міжнародних 
договорів та/або зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів). Треті сторони отримали можливість 
доступу до послуг ГТС України в контексті викорис-
тання національних підземних сховищ газу, а також 
реверсу існуючих трубопроводів у Центральній 
Європі. Зазначені заходи сприятимуть інвестуванню 
у модернізацію газотранспортної системи України. 

Основними видами діяльності ПАТ «Укртрансгаз» 
є: транспортування природного газу споживачам 
України; транзит природного газу через територію 
України до країн Західної і Центральної Європи; збе-
рігання природного газу в підземних сховищах; екс-
плуатація, реконструкція і сервісне обслуговування 
магістральних газопроводів і об’єктів на них; діа-
гностування, атестування і сертифікація основного 
та допоміжного обладнання; будівництво і монтаж 
газопроводів високого і низького тисків та об’єктів 
на них; науково-дослідні, конструкторські і проектні 
роботи в галузі транспортування і зберігання газу; 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

У Товаристві впроваджено та сертифіковано такі 
системи: управління якістю відповідно до вимог ISO 
9001:2008; екологічного управління відповідно до 
вимог ISO 14001:2004; управління безпекою праці 
відповідно до вимог OHSAS (Occupational health and 
safety Assessment Series) 18001:2007; енергетичного 
менеджменту ISO 50001:2011.

Реформуванням ринку природного газу займа-
ється його Регулятор – НКРЕКП (Національна комі-

Таблиця 2
Зобов’язання України в газовій сфері перед Енергетичним Співтовариством  

відповідно до Третього енергетичного пакету

Третій енергетичний пакет Необхідні зміни

Директива 2009/73/ ЕС (замінює 
Директиву 2003/55/ЕС)

Про загальні засади функціонування 
внутрішнього ринку природного газу

Повне юридичне відокремлення моно-
польних функцій від конкурентних 
(уточнення вимог Директиви 2003/55). 
Забезпечення прозорості тарифоут-
ворення та незалежності оператора 
системи

Регламент 713/2009 Заснування Агенції з питань співпраці 
регуляторів енергетики

Регламент 715/2009 (замінює Регла-
мент 1775/2005)

Про умови доступу до систем тран-
спортування природного газу

Джерело: побудовано за даними [8]
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сія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг) [15]. Пріорите-
том реформи є забезпечення щодобового інформу-
вання замовників послуг транспортування про роз-
мір їх позитивного або негативного небалансу. Це 
дозволить замовникам послуг транспортування опе-
ративно продавати залишки природного газу, або 
купувати їх обсяги, яких не вистачає. Для гаранту-
вання економічної безпеки АТ «Укртрансгаз» має 
право припинити транспортування природного газу 
для споживачів, які користуються послугами замов-
ника, неспроможного  покрити щодобовий небаланс. 
Обов’язковою умовою є недопущення збитковості 
оператора ГТС.

Утім між національним регулятором та НАК 
«Укртрансгаз» існує певний конфлікт, що стосується 
таких ситуацій: збереження факторів, які сприяють 
зловживання та правопорушення;  складність визна-
чення розміру необхідного фінансового забезпечення 
для покриття збитків, які можуть бути завдані опера-
тору ГТС замовниками послуг транспортування; мож-
ливість легалізації несанкціонованого відбору газу за 
рахунок очікування приватними компаніями пільг та 
субсидій із державного бюджету України, обмеження 
можливостей для функціонування вільного ринку 
потужності на внутрішніх точках виходу з ГТС.

Газотранспортний сектор України упродовж 
останніх років намагався кардинально змінюватися 
як під впливом військової агресії Росії на Донбасі, 
так і через початок реалізації реформ. Проте неспри-
ятливий інвестиційний клімат і спад інвестиційної 
активності не призвели до позитивних результатів 
пошуку партнерів для оренди української ГТС, що 
передбачено законодавством України (Закон «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
реформування системи управління Єдиною газотран-
спортною системою України» від 14 серпня 2014 
року [16]). Наразі американські та європейські інвес-
тори ігнорують пропозиції України з інвестування 
у модернізацію ГТС. незважаючи на те. що значу-
щість останньої продовжує підвищуватися, про що 
свідчать показники транзиту природного газу тери-
торією України.

Висновки з проведеного дослідження. Осно-
вний науковий результат статті полягає в узагаль-
ненні методів і нормативно-правового забезпечення 
державного регулювання ринку природного газу в 
Україні, визначенні їх впливу на економічну безпеку 
національного господарства в частині стандартиза-
ції, технічних регламентів, енергетичної стратегії, 
реформування системи управління Єдиною газо-
транспортною системою України. Систематизовано 
вимоги Європейського співтовариства до функціо-
нування ринку природного газу на основі кодексів 
усталеної практики, договору Енергетичного спів-
товариства; міжнародних стандартів ISO (системи 
управління якістю). Окреслено шляхи їх імплемен-
тації нашою країною в умовах євроінтеграції з метою 
забезпечення спільної енергетичної безпеки. Форма-
лізовано трьохступеневу систему організації енерге-
тичного менеджменту суб’єктів господарювання на 
мікрорівні, а також чинники конкурентоспромож-
ності  газотранспортної системи на макрорівні в час-
тині транзитного потенціалу України і реверсних 
поставок. Визначено напрями імплементації нашою 
країною Директив ЄС, норм третього енергетичного 

пакету в частині лібералізації ринку електроенергії 
та газу в умовах євроінтеграції. 

Перспективами подальших досліджень є визна-
чення фінансових аспектів економічної безпеки 
України. 
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