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ОСОБЛИВОСТІ АНТИОФШОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ КОРПОРАЦІЙ

В статті досліджуються головні ланки антиофшорного регулювання: прийняття Реєстру бене-
фіціарів, законодавства про контрольовані іноземні компанії та внесення відповідних змін до 
Податкового Кодексу України.

Ключові слова: офшори, бенефіціари, податки, контрольована заборгованість, непогашена 
заборгованість, контрольована іноземна компанія, офшорний траст, цільовий траст, податковий 
резидент.

В статье исследуются главные составляющие антиофшорного регулирования: принятие Рее-
стра бенефициаров, законодательства о контролируемых иностранных компаниях и внесение 
соответствующих изменений в Налоговый Кодекс Украины.

Ключевые слова: офшоры, бенефициары, налоги, контролируемая задолженность, непога-
шенная задолженность, контролируемая иностранная компания, оффшорный траст, целевой 
траст, налоговый резидент.

Постановка проблеми. Зараз однією з 
головних невирішених економічних проблем 
вважається широко поширена реєстрація 
компаній в офшорних зонах , оскільки таким 
чином ці компанії виходять з-під сфери наці-
онального податкового законодавства, змен-
шуючи дохідну частину державного бюджету. 
Введення контролю держави за діяльністю і, 
зокрема, оподаткуванням іноземних компаній 
являється, на нашу думку, ще й засобом контр-
олю держави за внутрішнім та зовнішнім кор-
поративним боргом країни, що також є дуже 
актуальним за нинішніх умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ще в 2014 році 47 країн світу домовились про 
автоматичний обмін інформацією про кінце-
вих власників компаній і бенефіціарів з метою 
боротьби з ухиленням від оподаткування з боку 
офшорних компаній, що оперують на їх ринку і 
на їх території. Так, в кожній із країн Євросоюзу 
має бути створений центральний відкритий 
реєстр кінцевих власників компаній (частка в 
25% і більше). Починаючи з 01.01.2016 р., згідно 

Міждержавного Договору, 51 країна світу зняли 
банківську таємницю з компаній, і вже в вересні 
2017 р. буде опублікований перший міжна-
родний Звіт за 2016 р. про проведені заходи і 
підсумки дії контролю над бенефіціарними 
власниками та над офшорними компаніями. 
Підняті проблеми широко аналізуються в нау-
кових дослідженнях таких вчених, як О. Вла-
сюк, В. Засанський, В. Пономарьов, В. Мол-
чановський, В. Чужиков, В. Лановий і інші, які 
пов’язують проблему фінансової безпеки дер-
жави з досягненням фінансової стабільності.

Мета статті – проаналізувати, яким чином 
антиофшорний контроль в світі сприятиме не 
лише податковому наповненню національних 
державних бюджетів країн, але й викоріненню 
бази для корупції у вищих ешелонах влади і біз-
несу. Завданням також є розкрити механізм, що 
дає змогу державі контролювати капітал своїх 
же олігархів, які приходять до країни під вигля-
дом іноземних, офшорних компаній, хоча, зви-
чайно, в юридичній сфері має витримуватись 
принцип верховенства міжнародних догово-
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рів певної країни з питань оподаткування над 
податковим кодексом цієї країни. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах уряди різних країнах демонструють 
намір накласти державний контроль на різно-
манітні схеми, що в них використовуються. 
Зокрема, в Британії існує схема використання 
британських торгових агентів від імені ком-
панії – принципала, зареєстрованої в офшорі. 
Принципал не платить податків, а торговий 
агент платить тільки маленький податок з тор-
гової комісії. В Таїланді застосовується схема 
використання тайських номінальних акціоне-
рів для контролю над тайськими компаніями з 
боку іноземних підприємців. 

Росія, наприклад, мала намір покласти край 
неконтрольованому використанню офшорів в 
РФ, де з 1 січня 2015 р. прийнятий закон про КІК 
(контрольовані іноземні компанії), яким регла-
ментуються умови для адекватного податко-
вого адміністрування, хоча це не сприяє інозем-
ним інвестиціям в непублічні компанії. Правила 
КІК поширюються тут не тільки на компанії, але 
і на трасти. 

Економічним визначенням КІК з боку дер-
жави є встановлення ефективної ставки податку 
на прибуток не нижче 15%. Оподаткуванню 
російським податком в 20% нерозподіленого 
прибутку підлягають структури, що зареєстро-
вані в країнах із 41 юрисдикції «чорного списку» 
(Див. Наказ Мінфіну РФ від 13.11.2007 р. №108н) 
з додачею Кіпру і Люксембургу і на більше ніж 
на 10% належать російському резиденту (це 
офшорні компанії). Причому російські подат-
кові резиденти мають повідомляти податкові 
органи про свої частки в іноземних компаніях, 
навіть якщо це частка в 1%.

Характерно, що об’єктом жорсткого 
контролю в Росії над іноземними компані-
ями і інвестиціями є такі параметри, як: а) 
прибутки; б) склад власників і бенефеціарів; 
в) географія походження; г) галузь, в якій 
оперує компанія; д) сфера і форма капітало-
вкладень. Причому, окремо наголошується, 
що іноземні компанії, в яких є велика частка 
російського капіталу, будучи іноземними (за 
місцем реєстрації) по відношенню до Росії, 
можуть визнати себе самостійно податковим 
резидентом Росії. І тоді ця «іноземна компа-
нія» не визнається в якості Контрольованої 
іноземної компанії (КІК) на підставі статті 2513 
Податкового Кодексу РФ.

Вірогідно, що Росія вже зараз це готує на той 
випадок, якщо Україна стане асоційованим чле-
ном ЄС, ба навіть захоче стати в майбутньому 
членом ЄС.

Цікаво, що згідно статті 2462, «… іноземні 
організації, місцем фактичного управління 

яких являється РФ, визнаються податковими 
резидентами РФ». Мається на увазі:

– більше половини засідань ради директо-
рів проходять на території РФ;

– керівниче управління організацією пере-
важно здійснюється із РФ;

– фактичне управління іноземною органі-
зацією (ведення бухобліку і діловодства в РФ, 
видання наказів, оперативне керівництво пер-
соналом). За цим критерієм іноземна компанія 
визнається російським платником податків.

І навпаки: якщо у інвестиційного фонду – 
іноземної організації – є управляюча компанія, 
і вона визначена податковим резидентом РФ, 
то це ще не є підґрунтям для визнання цього 
інвестиційного фонду податковим резидентом 
РФ [www.minfin.ru].

За ненадання своєчасно всієї інформації з 
оподаткування передбачений в РФ штраф в 
розмірі 100% від суми податку, яку треба було 
заплатити відповідно до кількості учасників і 
їхньої частки участі в організації стосовно до 
нерухомості.

По відношенню до прибутку КІК, регламен-
тується, що в результаті невключення плат-
ником податків в оподатковану базу частки 
прибутку контрольованої іноземної компанії 
передбачений штраф в розмірі 20% від суми 
несплаченого податку по відношенню до при-
бутку КІК (але не менше ніж 100 000 руб.).

В Законі РФ чітко прописане також поняття 
непогашеної заборгованості платника подат-
ків, яка визнається як контрольована заборго-
ваність і класифікується за видами непогашеної 
заборгованості платника – російської організа-
ції – за борговим зобов’язанням: 

1) перед іноземною організацією (компа-
нією), частка участі якої в російській організації 
(компанії ) більше за 20%;

2) перед російською організацією, що визна-
чається згідно до Законодавства РФ афілійова-
ною особою (тобто філіалом) вказаної інозем-
ної організації; 

3) за зобов’язанням, по відношенню до 
якого іноземна організація безпосередньо 
виступає гарантом або яким іншим способом 
зобов’язується забезпечити виконання цього 
боргового зобов’язання російської організації.

У випадку, якщо контрольована заборгова-
ність компанії велика, тобто втричі і більше (для 
банків і лізингових компаній більше ніж 12,5 разів) 
перевищує різницю між сумою активів і обсягом 
зобов’язань (тобто власний капітал), вводяться 
правила визначення граничного розміру відсо-
тків, які мають бути включені до складу витрат.

Граничні розміри відсотків по контрольова-
ній заборгованості, що включаються до складу 
витрат (Marg. ras costs), дорівнюють:
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СВІТОВЕ ГО СПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНО СИНИ
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При визначенні обсягу власного капіталу 
до розрахунків не беруться суми боргових 
зобов’язань у вигляді заборгованості за подат-
ками і зборами, включаючи поточну заборгова-
ність з уплати податків і зборів, суми відтерміну-
вань, розстрочок і інвестиційного податкового 
кредиту. Цікаво, що у випадку надання росій-
ській компанії інвестиційного податкового кре-
диту, який завжди вважався у фахових колах 
дієвим інструментом заохочення інвестування 
в реструктуризацію компанії і в новітні техно-
логії, згідно правил обрахування це не вклю-
чається у власний капітал, а отже впливає на 
обсяг граничних розмірів відсотків по контр-
ольованій заборгованості .

Характерним є те, що заманюючи спершу в 
Росію і в спільні бізнес-проекти іноземні інвес-
тиції ( зі США, Німеччини, Китаю, окремих країн 
ЄС і т. ін.) влада тепер хоче їх жорстко контр-
олювати, в тому числі і інвестиції власних 
російських олігархів, що приходять в Росію під 
виглядом іноземних або офшорних компаній.

Особливе місце в російському Законі про 
контрольовані іноземні компанії посідають 
лише компанії нафтогазового сектору: «…, що 
стосується виводу активної торгової діяльності 
іноземних компаній з-під правил КІК (це можуть 
бути і компанії з офшорною реєстрацією, і іно-
земні компанії за ознакою акціонерного капі-
талу і реєстрацією, але діючі в інтересах неви-
значених бенефіціарів – Автори), то ця опція 
доступна лише нафтогазовому сектору…» [Див. 
Проект, внесений до Уряду РФ 26.08.2014 р.  
«Про внесення змін в частині I та II Податкового 
кодексу РФ (в частині оподаткування прибутку 
іноземних організацій)»].

Найбільш вагомою зміною в РФ є те, що 
обов’язковому розкриттю бенефіціарних влас-

ників підлягають організації і компанії при 
наданні останнім державної допомоги (в тому 
числі учасникам державних і муніципальних 
програм). Крім того, вводяться обмеження на 
надання державної допомоги тим організаціям, 
чиїми бенефіціарами або проміжними власни-
ками є особи, зареєстровані в офшорних юрис-
дикціях.

Що стосується України, то для неї найбільш 
гостро стоїть питання прийняття антиофшор-
ного законодавства і внесення змін до Податко-
вого Кодексу в частині оподаткування інозем-
них компаній, зокрема і компаній з офшорною 
реєстрацією, але з капіталом українського 
походження, також в частині оподаткування 
іноземних компаній зі спільним іноземно-укра-
їнським капіталом, що оперують на території 
України, а також українських компаній, що опе-
рують за кордоном і підпадають під дію, напри-
клад, російського антиофшорного законодав-
ства «Про контрольовані іноземні компанії» 
і стають платниками податків до російського 
бюджету. Особливо ж актуальною ця проблема 
є через те, що частка російського капіталу в 
українській банківській системі ще в 2013 р. 
дорівнювала більше 30%, а загальна частка 
російського капіталу в компаніях, що оперують 
на території України, взагалі ніколи відкрито 
не обраховувалась, як і проблема фінансо-
вого моніторингу сплати цими іноземними або 
спільними компаніями податків на прибуток до 
українського держбюджету. 

Взагалі ніколи в Україні не піднімалось навіть 
суто теоретично питання про різницю в обчис-
ленні українського ВВП (валового внутрішнього 
продукту, що виробляється на території Укра-
їни будь–якими за походженням чи реєстра-
цією компаніями) та ВНП (валового національ-
ного продукту, тобто виробленого належними 
українським резидентам засобами виробни-
цтва і українським за походженням капіталом 
будь–де: в Україні чи закордоном). Саме тому 
досі ніхто не дав навіть приблизної оцінки тому, 
скільки ж відсотків від загальноукраїнського 
ВВП виробляється іноземними компаніями, 
зареєстрованими в офшорах. І ніхто не давав 
зваженої експертної оцінки сумі втраченого 
держбюджетом України податку на прибуток 
цих офшорних компаній, що оперують на тери-
торії України. Також ніхто не надавав прорахо-
ваної економічної оцінки порівняльних вигод і 
фінансових втрачених надходжень, тобто недо-
отриманих прибутків держбюджетом України 
через існування офшорних компаній, або точ-
ніше через перевагу, що надається офшор-
ній реєстрації українськими за походженням 
компаніями, з поправкою на частку капіталу 
цих компаній в сукупному капіталі, що засто-
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совується в економіці України. Зробити таку 
економічну оцінку без відповідного Реєстру 
іноземних компаній, без Реєстру бенефіціарів 
і майнових власників, без відкриття банківської 
інформації по стан рахунків цих іноземних кор-
порацій є практично неможливим, хоча немож-
ливо й переоцінити важливість такої оцінки для 
прогнозування обсягів потенційних іноземних 
інвестицій в українську економіку, для прогно-
зування гіпотетичних втрат для держбюджету 
від існування певної великої частки компаній з 
офшорною реєстрацією, а також для аналізу і 
прогнозування подальших інвестиційних мож-
ливостей розвитку в окремих певних галузях 
і секторах вітчизняної економіки: чи то фінан-
сова, банківська, інфраструктурна, фондова, 
електронно-мережева, чи навіть суто вироб-
нича сфера. 

Повертаючись до світового досвіду, треба 
зазначити, що реалізації сучасних економічних 
підходів підпорядковано багато законодав-
чих ініціатив, що приймаються на міжнародній 
арені. Це діяльність таких організацій, як:

1. ФАТФ – Група розробки фінансових захо-
дів по боротьбі з відмиванням грошей;

2. МАНІВЕЛ – Комітет експертів Ради Європи 
по оцінці заходів протидії легалізації злочинних 
доходів;

3. Римська Група проти тероризму;.
4. Фінансова розвідка іноземних держав: 

ПФР– Група «Егмонт»;
5. Регіональна офшорна група банківського 

надзору;
6. Конвенція ОЕСР щодо деофшоризації;
7. Ліонська група проти транснаціональної 

організованої злочинності в країнах G7;
8. «Fourth Anti-Money Laundering Directive 

AMLD» (Проект ЄС, схвалений Європарламен-
том).

Багато зроблено на національному рівні в 
окремих країнах по складанню прозорих реє-
стрів бенефіціарних власників компаній з метою 
боротьби з відмиванням грошей, з фінансовими 
махінаціями, з ухиленням від оподаткування 
і, звичайно, з тими надзвичайними можливос-
тями, що їх дає розповсюджена офшоризація.

В США це Incorporation Transparency and 
Law Enforcement Assistance Act по створенню 
Системи ідентифікації осіб, що утворюють кор-
поративні структури.

Великобританія реалізує План Дій по скла-
данню публічного доступного реєстру бенефі-
ціарних власників британських компаній, що 
визначає програму дій для уряду. 

Аналогічні ініціативи прийняті в Брюсселі 
(ЄС, 2014), в Декларації лідерів G20.

Крім боротьби з відмиванням коштів, з 
фінансуванням міжнародного тероризму, з 

офшоризацією з метою уникнення оподатку-
вання, поруч із розкриттям діючих бенефіціарів 
в іноземних компаніях і встановленням держа-
вою контролю за економічними параметрами 
діяльності контрольованих іноземних компаній 
є ще й ціла низка економічних і політичних про-
блем, що супроводжують процеси імплемента-
ції вище названого відповідного міжнародного 
і національного законодавства.

Це, як завжди, застосування певних виклю-
чень з положень Закону, додатків до Закону 
та окремих підзаконних Актів, що в окремих 
випадках роблять вмотивовані виключення з 
правил для певних економічних та владних кіл, 
в певних секторах та з певною метою, що похо-
дить із сучасних завдань моменту. 

Безперечно, що широка (в рамках G7, G20, 
ЄС та міжнародних організацій) програма дій 
по деофшоризації викличе такі пристосувальні 
реакції, як створення регіональних економіч-
них зон з величезними кліринговими банками 
на чолі (з капіталом не менше 100 млрд. дол.) та 
власними інсайдерськими валютами розрахун-
ків по торгових операціях. Прикладом може бути 
створений у 2015 р. Шанхайський банк для країн 
БРІКС. Але надання китайській валюті – юаню – 
самостійного статусу міжнародної банківської 
резервної валюти в 2016 році дещо ускладнило 
задачу забезпечення клірингових розрахунків 
в рамках регіональної зони торгівлі для БРІКС і 
надало великі переваги китайській валюті на сві-
тових ринках капіталів і товарів.

Обходити законодавчі акти і нормативи 
реєстрів бенефіційованих власників можна 
за допомогою створення гібридних компа-
ній, що вирішують, наприклад, українські про-
блеми легального інвестування за кордоном 
без ліцензії НБУ, при чому варіації результату 
можуть досягатись за допомогою: а) приват-
ного фонду; б) цільового трасту, як механізму 
ефективного захисту активів; в) хедж-фонду.

Останнє ґрунтується інституційно на тому, 
що при складанні Реєстрів з метою деофшори-
зації і боротьби з ухиленням від оподаткування 
саме поняття бенефіціар відрізняється в компа-
ніях, трастах і фондах і, крім того, можна отри-
мати виключення з правил по регулюванню 
офшорної юрисдикції, якщо буде доведено, 
що ви належите до так званих «потерпаючих 
категорій». І тоді ні реєстраційна, ні банківська 
інформація про компанію, траст або фонд не 
може бути розкрита. 

Ще однією проблемою, яка на нашу думку, 
належить до проблем, виникаючих внаслідок 
широкої та міждержавної імплементації анти-
офшорного законодавства (до якого першою 
ланкою є саме складання Реєстрів бенефіці-
арів, а вже потім законодавча регламентація 
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державного контролю за оподаткуванням іно-
земних компаній), є проблема порівняльної 
відмінності у збереженні окремими державами 
відносно «м’яких» вітчизняних норм і виклю-
чень щодо вимог по розкриттю бенефіціарних 
власників, ніж це є в інших країнах, звідки вони 
хотіли б отримати закордонні інвестиції, чи 
якщо є економічний прихований інтерес нада-
вати такі преференції іншій стороні, в якій на 
даний час існує більш жорстке антиофшорне 
законодавство чи закони в сфері контролю за 
іноземними корпораціями.

Як відомо, на міжнародній чи «сусідській» 
різниці в ставках відсотка за кредит, різниці 
в курсах валют, в нормах податків, в нормах 
доходності за облігаціями і євробондами, а 
тепер і в нормативах законодавчого регулю-
вання, можна було завжди грати. Але на які 
саме пóступки доведеться йти в такому випадку 
країні, що цілеспрямовано «зволікає» із запро-
вадженням норм жорсткого антиофшорного 
(ба навіть «антиолігархічного») законодавства? 
Якими будуть суми недоотриманих подат-
ків до бюджету протягом визначеного часу? І 
яким буде розподіл отриманого тимчасового 
економічного ефекту: яким саме секторам і 
яким фінансовим групам він дістанеться? Дати 
обраховані економічно відповіді на поставлені 
запитання – значить наблизити українську еко-

номічну політику до умов реалізації міжнарод-
ного економічного права, дати їй можливість 
слугуватись загальноприйнятими в сучасному 
світі критеріями ведення бізнесу, регулювання 
фінансової сфери і, не в останню чергу, надати 
можливість для отримання значних валютних 
находжень до країни.

Висновки. На порядку денному в Україні 
гостро постало питання не тільки законодавчого 
прийняття, а й якнайшвидшого імплементування 
національного антиофшорного законодав-
ства та внесення змін до Податкового Кодексу 
України в частині оподаткування іноземних 
компаній, зокрема з офшорною реєстрацією 
незалежно від країни походження капіталу, 
прийняття справжнього Реєстру бенефеціарів, 
впровадження міжнародних законодавчих актів 
по контролю за відмиванням капіталу, за пере-
суванням злочинного або тіньового за похо-
дженням капіталу, незалежного моніторингу 
податкових надходжень до держбюджету від 
контрольованих іноземних компаній і від інсай-
дерської корпоративної частки держави в струк-
турі акціонерного капіталу компаній.

Прийняття всіх цих законодавчих актів і 
змін має бути зроблене протягом найближ-
чих декількох місяців 2017 року і відповідати в 
усіх аспектах вимогам і нормативам найкращої 
існуючої світової практики.

Список використаних джерел:
1. Законопроект о контролируемых иностранных компаниях [электронный ресурс].– Режим 

доступу: tax-today.com.
2. Налоговый кодекс РФ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.ru 
3. Корпоративный кодекс РФ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.taxcoach.ru
4. Журнал «Корпоративный юрист», 2010, №1. – Режим доступу: http.www.kollegi.ru/iss/2004/

n6/27.htm 
5. У світі посилюється процес деофшоризації:  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

zik.ua/ua/news/2015/10/30/u_sviti_posylyioetsya_protses_deofshoryzatsii_51_kraina_skasovuie_
bankivsku_taiemnytsiyu_536237

Bilenko T.I., Boyko S.D., Dyiak Yu.I.

THE PARTICULARITIES OF ANTI-OFFSHORE REGULATION TOWARD 
FOREIGN CORPORATIONS ACTIVITY

The purpose of this article is to analyze how anti-offshore control in the world can conduce to 
increase of the national budgets of the states and eradicating corruption framework in high echelons of 
power and business.

In the modern conditions governments of different states show intent to impose state control on 
different schemes that they use. For example, Thailand applies schemes of using nominee shareholders 
for the control of Thai companies by foreign entrepreneurs. 

For realization of modern economical approaches the country must subject legislative initiatives that 
are accepted on the international arena. It is organizations such as:

1. Financial Action Task Force (FATF)
2. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of 

Terrorism (MONEYVAL)
3. Rome Group against terrorism
4. FIU foreign countries
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5. Regional Offshore Group of Banking supervision
6. Convention of OECD on anti-offshore.
7. Lion group against transnational organized crime in the countries of G7
8. «Fourth Anti-Money Laundering Directive AMLD» (project of EU, accepted by the European Parlia-

ment)
In Ukraine the question concerned is not only the legal adoption, but also the implementation of a 

national anti-offshore legislation and amendments to the Tax Code of Ukraine regarding taxation of for-
eign companies, including offshore registration regardless the country of origin of capital.

Adoption of this legislative acts and changes must be approved just during the next few months of 
2017 and must comply with all aspects of the requirements and standards of the best current interna-
tional practice.

Key words: Offshores, beneficiaries, controlled debt, non-paid debt, controlled foreign company, an 
offshore trust, purpose trust, tax resident.
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Тернопільського національного економічного університету

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄС ЗА РІВНЕМ ДОХОДІВ

У статті авторка наголошує, що предметом особливої уваги світової спільноти є соціально-еко-
номічний розвиток країн Євросоюзу, відтак його «східного розширення», оцінка наслідків вступу 
нових країн-членів для їхнього політичного, соціально-економічного розвитку. Серед факторів, 
що визначають країну у системі соціальних координат та впливають на її економічний розвиток 
визначено рівень доходів населення, як основний критерій диференціації населення. Проведено 
статистичний аналіз варіації країн-членів ЄС за коефіцієнтом Джині. Доведено, що впродовж 
досліджуваного періоду відбулося зближення країн першої й другої груп (вступ до Європейського 
Союзу до 2004 р. та після 2004 р.). Виконаний аналіз динаміки соціально-економічної стратифікації 
країн-членів ЄС, засвідчив, що Європейський Союз зумів досягти певних результатів щодо реаль-
ної конвергенції своїх членів та реалізації поставлених цілей щодо соціальної політики. 

Ключові слова: соціально-економічна стратифікація, рівень доходів, статистичний аналіз, кое-
фіцієнт Джині, економічний добробут, європейська інтеграція. 

В статье автор отмечает, что предметом особого внимания мирового сообщества является 
социально-экономическое развитие стран Евросоюза, в частности его «восточное расширение», 
оценка последствий вступления новых стран-членов для их политического, социально-экономи-
ческого развития. Среди факторов, определяющих страну в системе социальных координат и 
влияющих на ее экономическое развитие определен уровень доходов населения, как основной 
критерий дифференциации населения. Проведен статистический анализ вариации стран-членов 
ЕС по коэффициенту Джини. Доказано, что на протяжении исследуемого периода произошло 
сближение стран первой и второй групп (вступление в Европейский Союз до 2004 г. и после 
2004 г.). Выполненный анализ динамики социально-экономической стратификации стран-членов 
ЕС, показал, что Европейский Союз сумел достичь определенных результатов по реальной кон-
вергенции своих членов и реализации поставленных целей по социальной политики.

Ключевые слова: социально-экономическая стратификация, уровень доходов, статистический 
анализ, коэффициент Джини, экономическое благосостояние, европейская интеграция.

Постановка проблеми. Головною метою 
соціально-економічної політики будь-якої циві-
лізованої держави визначається підвищення 
рівня життя населення, а критерієм ефектив-

ності є скорочення масштабів бідності грома-
дян. Світова фінансова криза 2008-2009 рр. 
змінила міжнародний дискурс по ряду страте-
гічних питань. Одним з них стало питання соці-



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 13

СВІТОВЕ ГО СПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНО СИНИ

ально-економічної нерівності та механізмів її 
регулювання, пошуку оптимального співвідно-
шення лібералізму та соціальності, підходів до 
реалізації принципу справедливості та пере-
творення соціальної справедливості в стимул 
інноваційного розвитку. Аргументи на користь 
необхідності соціальної нерівності, такі як 
«зростання нерівності необхідне, щоб добитися 
економічного зростання» та аналогічні не зна-
йшли свого емпіричного підтвердження. Окрім 
того, існуючі моделі перерозподілу соціаль-
ного багатства продемонстрували свою невід-
повідність, про що свідчать емпіричні факти як 
зарубіжних, так і вітчизняних вчених, а також 
статистика нерівності. Вирішення зазначених 
проблем повинно базуватися, перш за все, на 
аналізі сучасного стану соціально-економічної 
нерівності та причинах її виникнення та розви-
тку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання визначення і вимірювання рівнів бід-
ності – найважливіших інструментів життєді-
яльності людини є предметом наукових студій 
не одного покоління учених. Важливу роль 
у теоретичному осмисленні нерівності сус-
пільств відіграють праці М. Вебера, К. Маркса, 
Е. Дюркгейма, К. Дейвіса, У. Мура, Л. Уорнера, 
А. Пігу, І. Валлестайна, Д. Чірота, Р. Макна-
мара, Г. Сіджвіка. Вимірювання бідності та про-
блема нерівності були предметом уваги таких 
дослідників, як А. Сміт, Дж. Бентам, В. Паретто, 
А. Маршалл, К. Губін, В. Нордгауз, Дж. Тобін 
Л. Осберг, А. Шарп Г. Далі, Дж. Кобб, Б. Міла-
нович, С. Аміна, Х. Беррі, Р. Вейда, Б. Геслінг, 
Е. Гідденс, М. Гіллен, Д. Лук’яненко, Т. Моран, 
А. Поручник, М. Спенс, Я. Столярчук, Г. Файрбо, 
В. Чужикова, О. Бікла, О. Євтушенко, Н. Кова-
ліско, Е. Лібанова, Я. Шаповал, А. Гальчинський, 
Н. Кравчук, З. Луцишин, Н. Дєєва, Т. Калашні-
кова, Л. Лісогор, О. Макарова, І. Новак, М. Огай, 
І. Осипова, А. Реут, В. Саріогло, О. Хмелевська, 
Н. Холод, Л. Черенько, П. Швець, Л. Шевченко, 
В. Шишкін, С. Раунтрі, Г. Джорд, Г. Мюрдаль, 
М. Ліптон та ін. Предметом особливої уваги 
світової спільноти є соціально-економічний 
розвиток країн Євросоюзу, відтак його «схід-
ного розширення», оцінка наслідків вступу 
нових країн-членів для їхнього політичного, 
соціально-економічного розвитку. Однак недо-
статньо дослідженими залишаються проблеми 
теоретичного обгрунтування динаміки соці-
ально-економічної стратифікації країн ЄС в 
процесі залучення нових членів з різним почат-
ковим рівнем в ієрархії страт. 

Мета статті полягає у розвитку теоретико-
методичних концептів оцінки диференціа-
ції населення країн ЄС за рівнем доходів та їх 
динаміки у соціально-економічної стратифіка-

ції країн в процесі розширення ЄС на підставі 
статистичного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Доводиться констатувати, що відсутня одно-
стайність поглядів зарубіжних та вітчизняних 
вчених на стан та динаміку соціально-економіч-
ної стратифікації, що, обумовлено, перш за все, 
багаторівневістю зазначеного явища (глобаль-
ний, міждержавний, регіональний чи внутрікра-
їнний), так і вибором критеріїв, на базі яких здій-
снюється оцінка, зважаючи на те, що соціальна 
стратифікація є багатокритеріальним явищем. 
Зокрема, Б. Міланович [6] в статті « Глобальна 
нерівність доходів в цифрах: на протязі історії 
і в теперішній час» акцентує увагу на існуванні 
трьох концепцій нерівності в умовах глобалі-
зації світового простору та отриманні відпо-
відно різних оцінок при їх використанні. Так, 
якщо відкрити національні кордони, сумувати 
населення і домогосподарства всіх країн і згру-
пувати його, виходячи з детермінанти доходу, 
з’явиться тенденція, яка протилежна тій, про яку 
заявляють дослідники проблем соціально-еко-
номічної стратифікації (поглиблення нерівності 
розподілу доходів, принаймні в країнах ЄС. За 
розрахунками М. Даудерштедта [5] в рамках 
єдиної ієрархії доходів країн ЄС, яка не визнає 
національних кордонів, міра нерівномірності 
розподілу, не лише не збільшилась, а й в деякі 
роки вона навіть знизилась. Хоча за розрахун-
ками Б. Мілановича використання аналогічного 
підходу до оцінки в світовому масштабі демон-
струє зростання нерівності за доходами – гло-
бальний коефіцієнт Джині, що характеризує 
розподіл доходів вище, ніж найвищі націо-
нальні коефіцієнти. Оцінка рівня та динаміки 
соціально-економічної стратифікації буде зале-
жати не лише від рівня її вимірювання, а й інди-
каторів, на базі яких здійснюється оцінка. Так, 
Рудольф Трауб-Мерц [8] в статті «Нерівність і 
вихід із економічної кризи», визначаючи осно-
вні емпіричні тенденції соціально-економічної 
нерівності зазначає, «що стосується майна (на 
відміну від розподілу доходів), то нерівномір-
ність його розподілу виросла ще більше». 

Зазначені обставини зумовлюють необ-
хідність для оцінки та аналізу вектору розви-
тку соціально-економічної стратифікації країн 
інтеграційного об’єднання ЄС, визначення та 
обґрунтування системних детермінант зазна-
ченого процесу та відповідно вибору індикато-
рів, що їх характеризують. У межах даної статті 
обмежимося лише окремим з них.

Ортодоксальна економічна наука визначала 
метою функціонування національної економіки 
та ознакою її розвитку економічний добробут. 
У її теоретичних концептах окреслюються кри-
терії вимірювання добробуту та досліджуються 
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чинники, що впливають на його динаміку. Біля 
витоків економічної теорії добробуту стояв 
Г. Сіджвік (1838-1990 рр.), який вперше став 
розглядати багатство й добробут як з позиції 
суспільства, так і з позиції окремого індивіда. 
В опублікованій в 1883 р. книзі «Принципи 
політичної економії», він зазначав, що одні й 
ті ж поняття мають різні значення залежно від 
мікро- та макроекономічних рівнів їхнього ана-
лізу. Крім того, в процесі аналізу він приходить 
до висновку про необхідність перерозподілу 
суспільного багатства. Так, як «класичний» 
принцип «невидимої руки» не завжди викону-
ється, він пропонує для вирішення економіч-
них проблем втручання держави, а для підви-
щення рівня добробуту нації – здійснювати 
більш рівномірний розподіл суспільних благ 
між населенням країни [10]. Проблеми добро-
буту в різних аспектах розглядалися і такими 
представниками класичної політичної економії, 
як А. Сміт, Дж. Бентам, а також представниками 
маржинальних теорій – В. Паретто, А. Маршал-
лом та А. Пігу. Одним з аспектів розгляду були 
саме питання розподілу економічного добро-
буту. 

Найбільш вагомий внесок у розвиток ідей 
теорії добробуту здійснив учень і послідовник 
А. Маршалла, представник Кембриджської 
школи неокласики А. Пігу (1877-1958 рр.), автор 
концепції економіки добробуту, викладеній в 
основній його праці «Економічна теорія добро-
буту». Основну увагу А. Пігу приділив проблемі 
оптимізації соціального добробуту, під яким 
він розумів суму добробуту окремих індиві-
дів. В якості основи соціального добробуту він 
розумів економічний добробут. На думку Пігу, 
економічний добробут – це задоволення яке 
можна оцінити в грошовому еквіваленті. Еко-
номічні причини впливають на економічний 
добробут будь-якої країни не безпосередньо, 
а через створення і використання об’єктивного 
економічного добробуту, тобто національного 
доходу (національний дохід є тією частиною 

об’єктивного доходу, яка також вимірюється 
грошима). А. Пігу вважав основним показни-
ком національного добробуту «національний 
дивіденд». На думку вченого, економічний 
добробут суспільства визначається рівнем і 
темпами національного дивіденду, а також спо-
собом його розподілу між членами суспільства. 
Тобто, виходячи із закону спадної граничної 
корисності, він, як і Г. Сіджвік, вважав, що пере-
дача частини багатих до бідних збільшує суму 
загального добробуту [7].

Слід зазначити, що сьогодні для оцінки соці-
ально-економічної стратифікації за детермінан-
тою економічного добробуту розроблена зна-
чна кількість показників, як таких, що базуються 
на одному критерії (ВВП на душу населення, 
чистий економічний дохід), так і багатокрите-
ріальні (індекс справжнього прогресу, індекс 
стійкого економічного добробуту, індекс еко-
номічного добробуту). Основні показники, що 
характеризують економічний добробут, пред-
ставлено в таблиці 1.

Проведений аналіз теоретичних підходів до 
визначення показника, який міг би об’єктивно 
оцінити рівень економічного добробуту насе-
лення в тій чи іншій країні, дав би можливість 
визначити відповідний рейтинг країн або здій-
снити їх стратифікацію в умовах глобалізо-
ваного простору, засвідчив відсутність єди-
ного інтегрованого показника. У зв’язку з цим 
доцільним, на нашу думку, є використання кіль-
кох показників для оцінювання з подальшим 
аналізом отриманих результатів. 

Серед основних критеріїв, що можуть бути 
використані для цілей внутрішньої соціально-
економічної стратифікації більшість дослідни-
ків визначають дохід, оскільки він є одним із 
найбільш поширених показників, що харак-
теризують рівень життя. Слід зазначити, що в 
сучасній вітчизняній літературі немає одно-
значного визначення цього терміну. Тому для 
цілей нашого дослідження найбільш вдалим 
визначенням можна вважати визначення Держ-

Таблиця 1
Показники економічного добробуту

Назва показника (укр. ) Назва показника (англ..) Рік введення Автор
ВВП на душу населення Gross Domestic Product 1932 р. А. Пігу

Міра економічного добробуту MEW, Measure of Economic 
Welfare 1972 р. В. Нордгауз,  

Дж. Тобін
Чистий економічний дохід Net Economic Income 1972 р. П. Самуельсон
Збалансований показник еко-
номічного добробуту

SMEW, Sustainable Measure of 
economic Welfare 1973 р. В. Нордгауз,  

Дж. Тобін
Індекс стійкого економічного 
добробуту

ISEW, Index of Sustainable 
Economic Welfare 1989 р. Г. Далі,  

Дж. Кобб
Індекс економічного добро-
буту

IEWB, Index of Economic Well-
Being

Початок  
90-х рр.. ХХ ст.

Л. Осберг,  
А. Шарп

Складено автором на основі [1]
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комстату України. Поняття «дохід» виходячи 
з основних джерел надходження та визначає 
його як обсяг нарахованих в грошовій та нату-
ральній формі: заробітної плати, прибутку та 
змішаного доходу, отриманих доходів від влас-
ності, соціальних допомог та інших поточних 
трансферів [2].

У зв’язку з цим в нашому дослідженні, 
аналізуючи соціально-економічну стратифі-
кацію в рамках окремої країни, буде вико-
ристано дохід, як основний критерій диферен-
ціації населення. В якості одного з показників 
об’єктивного методу, ступеня диференціації 
населення за рівнем доходів у соціально-еко-
номічній статистиці, використовується індекс 
концентрації доходів, або коефіцієнт Джині, що 
відображає характер розподілу всієї суми дохо-
дів населення між окремими його групами. 
Його величина змінюється від 0 до 1. При рівно-
мірному розподілі доходів коефіцієнт приймає 
значення 0. Чим ближче значення показника 
розташоване до 1, тим більш нерівномірно роз-
поділені доходи в суспільстві [3]. З метою вияв-
лення відмінностей диференціації проведемо 
поділ країн залежно від року набуття членства 
в ЄС, щоб виконати розрахунки зазначеного 
показника. Визначимо дві групи країн – які 

стали членами ЄС до 2004 року (перша група) і 
в 2004 р. та пізніше (друга група). 

Статистичний аналіз варіації коефіцієнта 
Джині, який характеризує диференціацію насе-
лення країни за рівнем доходів, здійснено за 
2005-2015 рр., оскільки за 2000 рік відсутні 
достовірні дані по більшості країн-членів ЄС. 
Розраховані коефіцієнти варіації (табл. 2) пока-
зують, що впродовж досліджуваного періоду 
країни ЄС характеризувалися середнім рівнем 
диференціації доходів населення, при цьому 
стабільність цих коефіцієнтів свідчить про від-
сутність суттєвих змін у розподілі країн за кое-
фіцієнтом Джині. 

По групах країн значення коефіцієнтів варіа-
ції досить близькі, але дещо вищі в другій групі, 
що є свідченням більших розбіжностей у рівні 
доходів населення. Проте слід зауважити, що 
в першій групі значення коефіцієнтів варіації 
впродовж 2005-2015 рр. помітно зменшилися, 
а в другій – зросли, отже тенденції динаміки 
диференціації країн за коефіцієнтом Джині 
протилежні – в першій групі відбувалося її ско-
рочення, а в другій – зростання. Загалом зна-
чення коефіцієнта Джині вищі в другій групі, 
що підтверджується середніми рівнями, обчис-
леними по роках для кожної групи зокрема 

Таблиця 2
Показники диференціації та характеристики розподілу країн-членів ЄС за коефіцієнтом Джині

Показник Позначення 2005 2010 2015
Для країн-членів ЄС до 2004 року

Максимальне значення Xmax 38,1 33,7 34,6
Мінімальне значення Xmin 23,4 24,1 25,2
Коефіцієнт співвідношення граничних значень KR 1,63 1,40 1,37
Середнє квадратичне відхилення S 4,16 3,09 3,22
Коефіцієнт варіації V 0,143 0,106 0,109
Коефіцієнт варіації Уільямсона Vw 0,127 0,086 0,088
Перший квартиль Q1 26,2 26,75 26,8
Третій квартиль Q3 27,7 29,3 29,2
Квартильний коефіцієнт диференціації Kq 0.102 0,266 0,177
Коефіцієнт асиметрії A 0,594 -0,036 0,203
Коефіцієнт ексцесу E -0,557 -1,346 -1,429

Для країн-членів ЄС з 2004 року
Максимальне значення Xmax 36,3 37,0 37,9
Мінімальне значення Xmin 23,8 23,8 23,7
Коефіцієнт співвідношення граничних значень KR 1,53 1,55 1,60
Середнє квадратичне відхилення S 4,05 4,20 4,90
Коефіцієнт варіації V 0,135 0,140 0,157
Коефіцієнт варіації Уільямсона Vw 0,151 0,125 0,155
Перший квартиль Q1 27,00 25,90 28,10
Третій квартиль Q3 34,10 33,20 35,40
Квартильний коефіцієнт диференціації Kq 0,568 0,553 0,514
Коефіцієнт асиметрії A 0,334 -0,082 -0,175
Коефіцієнт ексцесу E -1,217 -1,089 -1,474

Розраховано автором на основі [9]
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(табл. 3), при цьому темп зростання середньої 
вищий в другій групі (103,88% проти 101,44%), 
що підтверджує висновок про зростання дифе-
ренціації країн цієї групи за рівнем доходів 
населення. Перевірка суттєвості різниці серед-
ніх значень коефіцієнта Джині по групах країн 
за t-критерієм Стьюдента свідчить про відсут-
ність істотної різниці впродовж усього дослі-
джуваного періоду, оскільки емпіричні зна-
чення (t) були значно меншими від критичних 
(tkr), а рівень значущості (р) значно вищий 0,05, 
зокрема в 2005 р. t=0,59; tkr=1,71; p=0,28, в 
2010 р. t=0,54; tkr=1,72; p=0,30 і в 2015 р. t=1,03; 
tkr=1,72; p=0,16.

Свідченням вищого рівня диференціації 
доходів населення в другій групі (табл. 2) є 
також помітно більші значення першого (Q1) 
і третього (Q3) квартилів, а також квартиль-
ного коефіцієнта диференціації (Kq), при цьому 
рівниця квартилів в першій групі становить 
1,5-2 пункти, а в другій – 7-8 пунктів, що свідчить 
про значно вищу концентрацію країн з близь-
кими до середнього значеннями коефіцієнту 
Джині в першій групі (рис. 1).

Найвищі темпи приросту коефіцієнта Джині у 
2005-2015 рр. притаманні Німеччині (15,3%), Данії 
(14,6%), Кіпру (17,1%), Болгарії (27,1%), Румунії 
(19,9%), отже в цих країнах відбувалося помітне 
зростання диференціації населення за рівнем 
доходів, а найвищі темпи скорочення – у Порту-
галії (-10,8%), Польщі (-14%), Словаччині (-9,5%), 
де ця диференціації суттєво скоротилася, в 
інших країнах зміни були менш значимими.

Ранжування країн-членів ЄС за коефіцієнтом 
Джині і розрахунок середнього рангу для кожної 
групи (табл. 3) підтверджує висновок про вищий 
рівень диференціації країн за рівнем доходів 
населення у другій групі, хоча до неї належать 
країни з низькими рангами (Чехія, Словаччина, 
Словения), а до першої – з високими рангами 
(Греція, Іспанія, Португалія). У переважній біль-
шості країн суттєвої зміни рангу не зафіксовано, 
проте в окремих країнах відбулося помітне зрос-
тання (Німеччина +8 пунктів, Данія +6 пунктів, 
Болгарія +10 пунктів, Румунія +9 пунктів), або 
зменшення рангу (Велика Британія -5,5 пункту, 
Португалія – 7 пунктів, Польща – 9 пунктів, Бель-
гія – 8 пунктів). В першому випадку диференціа-
ція населення за рівнем доходів зросла, а в дру-
гому – скоротилася.

Порівняння характеристик розподілу по гру-
пах країн (табл. 2) свідчить про те, в 2005-2010 рр.  
він був близьким, оскільки в 2005 р. в обох 
групах була помітна лівостороння асиметрія, 
отже значно більша частка країн мала зна-
чення коефіцієнта Джині більше середнього, а 
в 2010 р. – слабка правостороння, отже більша 
частка країн мала значення цього параметра 
менше середнього. Проте в 2015 р. по групах 
країн асиметрія розподілу стала протилежною, 
а саме в першій групі – середньою лівосторон-
ньою, в другій – сильною правосторонньою, 
тобто сформувалася помітна розбіжність у роз-
поділі країн за коефіцієнтом Джині. Коефіцієнт 
ексцесу в обох групах має велике від’ємне зна-
чення з тенденцією до зростання, отже в обох 

Таблиця 3
Коефіцієнт Джині по країнах-членах ЄС

2005 2010 2015
Ранг Темп зростання (%) за

2005 2010 2015 2005-
2010

2010-
2015

2005-
2015

ЄС 29,61 29,65 30,38 - - - 100,13 100,04 102,59
Країни-члени до 2004 року 29,17 29,28 29,59 13,50 13,87 13,20 100,39 99,62 101,44
Країни-члени з 2004 року 30,12 30,08 31,29 15,65 15,23 16,00 99,85 100,49 103,88

Розраховано автором на основі [9]
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Третій квартиль (Q3) коефіцієнта Джині по країнах‐членах ЄС

Рис. 1. Динаміка першого і третього квартилів коефіцієнта Джині  
по країнах-членах ЄС у 2005-2015 рр.



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 17

СВІТОВЕ ГО СПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНО СИНИ

групах значна кількість країн має значення кое-
фіцієнта Джині суттєво відмінне від середнього, 
а концентрація країн за цим параметром змен-
шується, тобто зростає диференціація в межах 
груп.

Висновки. Отже, впродовж досліджуваного 
періоду за коефіцієнтом Джині відбулося збли-
ження країн першої й другої груп, оскільки в 
2015 р. відмінності за цими параметрами були 
неістотними, що підтверджується динамікою 
показників варіації та характеристик розподілу. 

Аналіз динаміки соціально-економічної страти-
фікації країн-членів ЄС, засвідчив, що Європей-
ський Союз зумів досягти певних результатів 
щодо реальної конвергенції своїх членів та реа-
лізації поставлених цілей. Не дивлячись на те, 
що європейська інтеграція об'єднала країни як 
з різним соціальним, так і економічним рівнем 
розвитку, з різними орієнтирами у внутрішній 
та зовнішній політиці, соціальна політика на 
рівні ЄС визначається як основна складова кон-
курентоспроможної економіки.
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Bryhadyr V.О.

THE EU-COUNTRIES POPULATION INCOME DIFFERENTIATION

In the article the author points out that the special attention of the international community is paid to 
the socio-economic development of the EU countries, also its "eastern expansion", the assessment of the 
consequences of the new member states for their political, social and economic development. The author 
conducted an analysis of theoretical approaches to the determination of the indicator which could assess 
the level of economic welfare, but it showed lack of a single integrated indicator. Among the factors that 
determine the country in the system of social origin and influence on its economic development the level of 
income is defined. The countries are differentiated by the year of EU membership – before 2004 and after 
2004. A statistical analysis of variations in EU member states by the Gini coefficient for 2005-2015 is made. 
The estimated coefficients of variation showed that during the researched period countries were character-
ized by middle-income population differentiation, and the stability of these factors indicates the absence of 
significant changes in the distribution of countries according to the Gini coefficient. In the groups of coun-
tries the meaning of the coefficients of variation is quite similar but slightly higher in the second group, 
that shows larger differences in income levels. In the first group the coefficients of variation for 2005-2015 
decreased significantly, while in the second – increased, so the dynamics trends of the countries differentia-
tion by the Gini coefficient are opposite – in the first group was decreasing, and in the second – growth. The 
highest growth rate of the Gini coefficient in 2005-2015 was typical for Germany, Denmark, Cyprus, Bulgaria, 
Romania, and the highest rate of decline – in Portugal, Poland, Slovakia and other countries. It is proved that 
during the researched period there was a convergence between the first and the second groups. The anal-
ysis of the dynamics of socio-economic stratification of the EU countries showed that the European Union 
has managed to achieve some results on real convergence of its members.
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відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі
Державного науково-дослідного інституту інформатизації

та моделювання економіки

ПЕРШІ ПІДСУМКИ ДІЇ УГОДИ ПРО ПОГЛИБЛЕНУ ТА ВСЕОСЯЖНУ 
ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

У статті розглянуто сучасні тенденції зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС в 
умовах набуття чинності угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Визначено осо-
бливості трансформації зовнішньоторговельного режиму сторін відповідно до положень Розділу 
IV Угоди про асоціацію «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею». Проаналізовано динаміку та 
структуру зовнішньої торгівлі товарами і послугами між Україною та країнами ЄС. Окреслено пер-
спективи розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та країнами ЄС в умовах інте-
граційних процесів. Досліджено вплив тарифних квот на динаміку експортних поставок вітчиз-
няної продукції сільського господарства і готових харчових продуктів на європейський ринок. 
Визначено основні бар’єри у торгівлі товарами і послугами між Україною та ЄС на сучасному етапі.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, сальдо, ввізне мито, тарифні квоти, Угода 
про асоціацію, зовнішньоторговельна політика.

В статье рассмотрены современные тенденции внешнеторговых отношений между Украиной и 
ЕС в условиях вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли. Определены особенности трансформации внешнеторгового режима сторон в соответ-
ствии с положениями Раздела IV Соглашения об ассоциации «Торговля и вопросы, связанные с 
торговлей». Проанализирована динамика и структура внешней торговли товарами и услугами 
между Украиной и странами ЕС. Определены перспективы развития торгово-экономических 
отношений между Украиной и странами ЕС в условиях интеграционных процессов. Исследовано 
влияние тарифных квот на динамику экспортных поставок отечественной продукции сельского 
хозяйства и готовых пищевых продуктов на европейский рынок. Определены основные барьеры 
в торговле товарами и услугами между Украиной и ЕС на современном этапе.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, сальдо, ввозная пошлина, тарифные 
квоты, Соглашение об ассоциации, внешнеторговая политика.

Постановка проблеми. 2016 рік став першим 
роком повноцінного набуття чинності угоди 
про поглиблену та всеосяжну зону вільної тор-
гівлі між Україною та ЄС, положення якої викла-
дені у Розділі IV Угоди про асоціацію «Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею». Необхідно 
зазначити, що лібералізація доступу на євро-
пейський ринок розпочалась ще 23 квітня 2014 
р., коли ЄС в односторонньому порядку надав 
Україні автономний преференційний торговий 
режим. Однак Україна розпочала знижувати 
свої ввізні мита на продукцію, походженням з 
ЄС, лише з 1 січня 2016 р., тоді й було покладено 
початок взаємній економічній інтеграцій сторін. 
Зважаючи на стратегічне значення і пріоритет-
ність інтеграції України у європейський еконо-
мічний простір, особливої актуальності набуває 
аналіз її торговельно-економічних відносин в 
умовах відкриття свого внутрішнього ринку для 
висококонкурентної продукції з країн ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем розвитку зовнішньо-

торговельного сектору української еконо-
міки в умовах набуття чинності угоди про 
поглиблену та всеосяжну зону вільної тор-
гівлі з ЄС присвячено доробки низки провід-
них вітчизняних вчених-економістів, зокрема 
В.Г. Андрійчука [1], Т.О. Осташко [2], І.В. Бура-
ковського [3], В.М. Гейця [4], Л.В. Шинкарук 
[5] та ін. Зазначеними вченими зроблено 
вагомий внесок у вдосконалення теоретич-
них положень і методичних підходів до ана-
лізу зовнішньоекономічних відносин, а також 
надано прогнозні оцінки соціально-економіч-
ного розвитку України в умовах дії угоди про 
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. 
Віддаючи належне існуючим науковим напра-
цюванням з даної проблематики, слід наго-
лосити, що динамічний характер сучасного 
розвитку зовнішньоторговельних зв’язків між 
країнами і регіонами світу обумовлює необ-
хідність проведення подальших досліджень 
щодо перспектив торговельно-економічного 
співробітництва України з ЄС.
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Мета статті – визначити перспективи роз-
витку зовнішньоторговельного сектору вітчиз-
няної економіки в умовах лібералізації міжна-
родного руху товарів та послуг відповідно до 
положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до положень поглибленої та всео-
сяжної зони вільної торгівлі (ЗВТ+) Україна та 
ЄС зобов’язались скасувати більшість ввізних 
мит у двосторонній торгівлі впродовж пере-
хідного періоду, який триватиме для ЄС про-
тягом семи років (до 2023 р.), а для України 
– протягом десяти (до 2026 р.). По закінченні 
перехідного періоду ЄС скасує для вітчизня-
них виробників мита для 95,8% товарних груп, 
за якими ним здійснюється 97,9% вартісних 
обсягів імпорту з України. Українською сто-
роною в підсумку буде скасовано мита для 
96,5% товарних груп, за якими здійснюється 
97,7% вартісних обсягів імпорту з країн ЄС 
[6]. Втім, під час першого року дії ЗВТ+ процес 
взаємного відкриття ринків відбувався асиме-
трично: зі сторони ЄС було негайно скасовано 
мита для 94,7% тарифних ліній промислової 
продукції і 82,2% тарифних ліній продукції 
сільського господарства, в той час як Укра-
їна у перший рік запровадила преференцій-
ний режим лише для 49,2% продукції за всією 
товарною номенклатурою [7, c. 37-38].

Відповідним чином зазнали змін і пропо-
рції у рівні тарифного захисту між сторонами: 
середньоарифметична ставка ввізного мита на 
європейську продукцію в Україні знизилась з 
4,95% до 2,42%, тоді як зі сторони ЄС – з 7,6 до 
0,5%. І навіть по закінченні 10-річного перехід-
ного періоду Україна збереже за собою залиш-
кові рівні ввізних мит для 8,7% сільгосппродук-
ції, що у підсумку надасть їй дещо вищий рівень 
тарифного захисту (табл. 1).

Зазначені зміни у режимі тарифного регу-
лювання двосторонньої торгівлі України з ЄС 
безпосередньо вплинули на динаміку пото-
ків товарів і послуг між ними у 2016 р. Так, 
попри загальне падіння вітчизняного експорту 
на 3,9% порівняно з попереднім роком, екс-

порт до країн ЄС зріс майже на 3,2% – з 15,9 до 
16,4 млрд. дол. США. Якщо загальний вітчизня-
ний імпорт зріс на 3,6%, то імпорт з країн ЄС – 
на 7,7% (табл. 1). Як наслідок, частка країн ЄС у 
зовнішньоторговельному обороті України про-
довжила зростання з 37,5% у 2015 р. до 39,7% 
у 2016 р.
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі  
товарами і послугами України з країнами ЄС  

у 2011-2016 рр.
Розраховано автором за даними джерел: [9];[10]

Основною проблемою динаміки зовніш-
ньої торгівлі між Україною та ЄС у 2016 р. є 
перевищення темпів зростання експорту над 
темпами зростання імпорту товарів і послуг, 
внаслідок чого відбулось зростання негатив-
ного сальдо у двосторонній торгівлі на 41,7% 
до 3,0 млрд. дол. США при тому, що загальне 
сальдо торгівлі товарами і послугами було 
позитивним і склало 1,4 млрд. дол. США. Кое-
фіцієнт покриття імпорту експортом у тор-
гівлі з ЄС у 2016 р. склав всього 0,84 порівняно  
з 0,88 у попередньому році.

Для визначення того, чи існують об’єктивні 
передумови для подальшого продовження 
окреслених тенденцій, розрахуємо індекс 
компліментарності торгівлі. Даний показник 
відображає, наскільки структура експорту 
одного торговельного партнера, відповідає 
структурі імпорту іншого у двосторонній 
торгівлі, і навпаки. Розраховується індекс 
компліментарності торгівлі за формулою  
[11, с. 22]:

Таблиця 1
Динаміка лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС відповідно  

до положень поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі
Товарні групи Середньоарифметичні ставки ввізного мита, %

Базові ставки  
(до набуття 

чинності угоди)

З моменту 
набуття чинності 

угоди (2016 р.)

По закінченні 
10-річного 

перехідного періоду
Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС

За всією товарною номенклатурою 4,95 7,60 2,42 0,50 0,32 0,05
Сільгосппродукція (групи HS 01-24) 9,24 19,80 6,77 0,60 1,38 0,24
Промислові товари (групи НS 25-97) 3,67 3,90 1,12 0,50 0,00 0,00

Джерело: [8, c. 43]
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,  (1)

де ТС – індекс компліментарності торгівлі;
хіj – частка товару і в загальному експорті 

країни j;
mіk – частка товару і в загальному імпорті 

країни k.

Проведені розрахунки вказують на те, що 
рівень компліментарності вітчизняного екс-
порту товарів до країн ЄС є значно нижчим, за 
рівень компліментарності зворотних товаропо-
токів (табл. 2).

Таким чином, попит на продукцію вітчизня-
ного виробництва в країнах ЄС є значно ниж-
чим, ніж попит на європейську продукцію серед 
українських споживачів. Більше того, дина-
міка індексу компліментарності українського 
експорту європейському імпорту протягом  
2010-2015 рр. була спадною, відповідний показ-
ник зменшився з 44,1 до 35,1, засвідчивши сталу 
тенденцію до падіння попиту в країнах ЄС на 
продукцію, походженням з України. Зворотний 
показник, навпаки, демонстрував зростання 
протягом 2010-2013 рр. (з 60,8 до 65,7), зменшив-
шись у 2014-2015 рр. до рівня 57,9. Незважаючи 
на це, різниця в компліментарності товаропо-
токів у торгівлі між Україною та ЄС залишається 
доволі суттєвою.

Відтак, можна стверджувати, що при збе-
реженні наявних умов розвитку торговельно-
економічних відносин Україна й надалі потер-
патиме від зростання негативного сальдо в 
торгівлі з ЄС через різницю у взаємному попиті. 
А зважаючи на те, що ЄС уже майже повністю 
скасував свої митні бар’єри відповідно до поло-
жень ЗВТ+, тоді як зі сторони України основна 
частина тарифної лібералізації ще попереду, то 
темпи збільшення розриву між експортними 
й імпортними потоками можуть й надалі зрос-
тати.

Основною причиною слабких позицій 
України у торгівлі з країнами ЄС, безумовно, 
є сировинна структура вітчизняного експорту. 
Так, найбільші обсяги вітчизняного товарного 
експорту до країн ЄС у 2016 р. складали про-

дукція агропромислового комплексу та хар-
чової промисловості (30,5%), недорогоцінні 
метали та вироби з них (22,9%), у тому числі 
чорні метали та вироби з них (21,9%), а також 
електричні та механічні машини (14,7%). Таким 
чином, більше половини вартісних обсягів 
українського експорту товарів до ЄС стано-
вила продукція з низьким рівнем обробки й 
доданої вартості. Водночас в імпорті товарів 
переважали механічні та електричні машини 
(21,1%), продукція хімічної галузі промисло-
вості (17,8%), мінеральні продукти (15,2%), 
готові харчові продукти (10,0%) та засоби 
наземного транспорту (8,9%) [14].

Що стосується торгівлі послугами, то най-
більші обсяги їх вітчизняного експорту до ЄС 
у 2016 р. припадали на транспортні послуги 
(37,8%), послуги з переробки матеріальних 
ресурсів (22,8%), послуги у сфері телекому-
нікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 
(20,0%) та ділові послуги (11,7%). Найбільшу 
частку в загальному обсязі імпорту послуг 
з країн ЄС становили транспортні послуги 
(23,8%), послуги, пов’язані з фінансовою діяль-
ністю (17,2%), ділові послуги (16,6%) та послуги, 
пов’язані з подорожами (10,6%).

Зазначимо, що при аналізі зовнішньої тор-
гівлі послугами необхідно розрізняти сучасні 
та традиційні послуги. Сучасні послуги вклю-
чають телекомунікаційні, комп'ютерні, а 
також інформаційні, послуги страхування і 
пенсійного забезпечення, фінансові послуги, 
послуги з одержання плати за використання 
об'єктів інтелектуальної власності й інші бізнес-
послуги. Традиційні послуги включають тран-
спортні послуги, послуги для туристів та подо-
рожуючих, будівельні, послуги з виготовлення 
(окремого продукту за рахунок збирання зі 
складових, що належать іншим особам), тех-
нічне обслуговування і ремонт, а також пер-
сональні, культурні та рекреаційні послуги. 
Сучасні послуги створюють більшу додану вар-
тість і є значно прогресивнішими за традиційні 
[15, c. 13].

З огляду на зазначене виходить, що понад 
60,6% вітчизняного експорту послуг до країн 
ЄС становлять традиційні послуги, тоді як 

Таблиця 2
Динаміка індексів компліментарності  

у двосторонній торгівлі товарами  
між Україною та ЄС у 2010-2015 рр.

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Індекс компліментарності українського експорту 
європейському імпорту 44,1 43,4 42,2 40,3 38,6 35,1

Індекс компліментарності європейського експорту 
українському імпорту 60,8 61,4 64,6 65,7 62,3 57,9

Розраховано автором за даними джерел: [12];[13]
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імпорт близько порівну ділиться на традиційні 
і сучасні послуги. Отже, ситуація, що склалась 
у зовнішній торгівлі України з ЄС послугами, 
в цілому відповідає ситуації в торгівлі това-
рами.

Для визначення перспектив вдосконалення 
товарної структури торгівлі між Україною та ЄС 
в умовах набуття чинності ЗВТ+ розрахуємо 
індекси виявлених порівняльних переваг для 
кожної зі сторін за формулою [16, c. 26]:
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,  (2)

де RCA – індекс виявленої порівняльної 
переваги;

хi
k – обсяг експорту товару k країною і;

хі – загальний обсяг експорту країни і;
хk – обсяг світового експорту товару k;
х – загальний обсяг світового експорту.

З метою систематизації одержаних резуль-
татів, на рис. 2 і 3 показники індексів виявлених 
конкурентних переваг нормалізовано за фор-
мулою:
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де NRCA – нормалізований індекс виявленої 
порівняльної переваги, NRCA ∈ [-1;1).

Найбільш конкурентоспроможними това-
рами вітчизняного виробництва на європей-
ському ринку є сільськогосподарська та міне-
ральна сировина (зернові, насіння олійних 
культур, руди, шлаки і зола), а також продукція 
з первинним рівнем обробки (рослинні жири 
та олії, чорні метали). Натомість найменші 
переваги мають високотехнологічні товари з 
високим рівнем доданої вартості (фармацев-
тичні препарати, транспортні засоби, оптичні 
прилади). Ситуація з країнами ЄС є прямо 
протилежною. Хоча розраховані значення 
значенням індексу виявлених порівняльних 
переваг є нижчими за українські (оскільки 
структура експорту з ЄС не набагато відріз-
няється від загальносвітової), основні кон-
курентні переваги європейських виробників 
зберігаються у високотехнологічних секто-
рах (фармацевтична продукція, транспортні 
засоби, електричні машини). Зважаючи на те, 
що лібералізація торгівлі не формує нових 
конкурентних переваг, а лише посилює існу-
ючі, можна напевно стверджувати, що без 
проведення внутрішньої політики з реструк-
туризації виробництва й експорту Україна й 
надалі посилюватиме свою агросировинну 
спеціалізацію на зовнішніх ринках під впли-
вом ЗВТ+.
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Основні дискусії навколо положень ЗВТ+ між 
Україною та ЄС також підтверджують цю думку, 
позаяк найбільш обговорюваною проблемою 
лібералізації торгівлі з європейськими партне-
рами наразі залишаються незначні обсяги без-
митних тарифних квот, надані зі сторони ЄС 
вітчизняним виробникам продукції сільського 
господарства. Нагадаємо, що в рамках ЗВТ+ 
ЄС надав Україні безмитні тарифні квоти на 
продукцію 36 товарних груп, які є надзвичайно 
чутливими для європейського ринку. В пере-
важній більшості угод про вільну торгівлю, які 
уклав ЄС, ці товарні групи взагалі не підпада-
ють під режим лібералізації. Відповідно обсяги 
даних тарифних квот є мізерними порівняно 
з виробничо-експортним потенціалом вітчиз-
няних виробників сільгосппродукції і готових 
харчових продуктів, які постійно скаржаться на 
їх «обмежуючий» вплив, оскільки поза межами 
цих квот залишаються діяти базові ставки ввіз-
них мит, що мають загороджувальних характер. 
Проте обсяги експорту вітчизняної продукції за 
низкою товарних груп, щодо яких діють квоти, 
вказують на те, що розміри квот не мають зна-
чного впливу на динаміку поставок на європей-
ський ринок (рис. 4).

Так, при безмитній тарифній квоті на м’яку 
пшеницю у розмірі 950 тис. т, українські вироб-
ники експортували понад 1,2 млн. т цієї продук-
ції до ЄС у 2016 р., відтак 22,9% річного експорту 
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Рис. 4. Український експорт за окремими 
товарними групами до країн ЄС  

в межах і поза межами тарифних квот  
у 2016 р., тис. т

Розраховано автором за даними джерел: [17];[18]
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м’якої пшениці було здійснено поза межами 
квоти зі сплатою ввізного мита у 95 євро/т. 
Так само поза межами квоти у 2016 р. експор-
товано 60,2% м’яса птиці, 69,8% оброблених 
томатів, 70,0% цукру, 78,9% фруктових соків, 
88,4% натурального меду і 94,0% кукурудзи. 
Як видно, більшість безмитних тарифних квот у 
торгівлі з ЄС на практиці не носять обмежуваль-
ний характер, оскільки український експорт 
суттєво перевищує передбачені ними обсяги. 
Тому, на нашу думку, суспільне обговорення 
проблем вільної торгівлі з ЄС має позбутися 
«квотоцентризму» і зосередитись на факторах, 
які дійсно обмежують вітчизняний виробничо-
експортний потенціал у більш стратегічно важ-
ливих секторах економіки, ніж сільське госпо-
дарство.

Результати сучасних досліджень вказу-
ють на те, що в арсеналі механізмів захисту 
національних економічних інтересів країн ЄС 
провідне місце посідають нетарифні заходи. 
Більше того, ЄС вважається одним зі світових 
центрів використання нетарифного протекці-
онізму. Частка тарифних ліній, що підпадають 
під дію хоча б одного нетарифного заходу в ЄС 
становить 90%, під дію цих заходів потрапляє 
86% європейського імпорту, а зовнішню тор-
гівлю однією товарною позицією обмежують 
в середньому 3,8 нетарифних заходи [19, c. 12]. 
При цьому найбільш поширеними серед них 
є технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ) та санітарні 
і фіто-санітарні заходи (СФЗ). Отже, для біль-
шості вітчизняних товаровиробників на сучас-
ному етапі проблема полягає не стільки у вкрай 
обмежених обсягах річних квот, скільки у 
складних вимогах щодо якості та безпеки про-
дукції для отримання дозволів на експорт в ЄС.

Отже, з метою повноцінного використання 
переваг, які відкриває ЗВТ+ з ЄС, Україні слід 
зосередитись на внутрішніх заходах зовніш-
ньоторговельної політики, спрямованих на 
підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них товарів і послуг на європейському ринку. 
Серед позитивних кроків на цьому шляху варто 
відзначити розробку і ухвалення Експортної 
стратегії України. Найбільш ефективними захо-
дами, передбаченими в рамках реалізації даної 
стратегії, які сприятимуть якісному розвитку 
зовнішньої торгівлі України з ЄС, вбачаються:

– виконання плану імплементації Угоди СОТ 
про спрощення процедур торгівлі (TFA);

– створення системи фінансової підтримки 
експорту, включаючи експортно-кредитне 
агентство (ЕКА);

– втілення Всеохоплюючої стратегії імпле-
ментації Глави IV (Санітарні та фіто-санітарні 
заходи) Угоди про асоціацію з ЄС з метою подо-
лання технічних нетарифних бар’єрів на шляху 
вітчизняного експорту.

Висновки. Повноцінне набуття чинності 
Угоди про поглиблену та всеосяжну зону віль-
ної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 р. сприяло 
зростанню обсягів зовнішньоторговельного 
обороту між ними. Втім, сировина спеціалі-
зація вітчизняного експорту та орієнтація на 
імпорт готової продукції обумовлюють тенден-
цію до переважання темпів зростання імпорту 
над темпами зростання експорту до країн ЄС, а 
отже, до погіршення сальдо торгового балансу 
України. При цьому основними бар’єрами на 
шляху оптимізації зовнішньоторговельних від-
носин між Україною та країнами ЄС залиша-
ються не незначні обсяги безмитних тарифних 
квот на продукцію сільського господарства зі 
сторони останніх, а наявність істотних обме-
жень нетарифного характеру щодо доступу на 
європейський ринок – технічних бар’єрів у тор-
гівлі, санітарних і фіто-санітарних заходів.

Подолання основних обмежень у торгівлі з 
ЄС потребує від України проведення зовнішньо-
торговельної політики, спрямованої насампе-
ред на генерацію внутрішніх джерел підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних виробни-
ків на європейському ринку. Основними захо-
дами на цьому шляху вбачаються виконання 
положень Угоди СОТ про спрощення процедур 
торгівлі, запуск роботи вітчизняного експортно-
кредитного агентства, всеохоплююча імплемен-
тація положень Угоди про асоціацію щодо сані-
тарних і фіто-санітарних заходів тощо.
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Ivanov E.I.

THE FIRST RESULTS OF THE EU-UKRAINE AGREEMENT  
ON DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA

The article discusses the current trends of foreign trade relations between Ukraine and the EU under 
conditions of entry into force of the agreement on deep and comprehensive free trade area. The fea-
tures of the transformation of foreign trade regime of the parties under the provisions of Title IV of the 
Association Agreement "Trade and issues related to trade" are specified. It is revealed that, since 2014, 
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EU-Ukraine trade liberalization have been taking place on asymmetric basis. By the end of transition 
period in 2026, Ukraine will keep higher level of tariff protection in trade in certain agricultural goods.

The dynamics and structure of EU-Ukraine trade in goods and services are analyzed. The author 
emphasizes that despite the growth in bilateral trade flows in 2016, Ukrainian imports from the EU grows 
faster than its exports to European market. The key reasons for this trend are the raw material orienta-
tion of domestic exports and the dependence on imported finished products with high added value. To 
confirm the suggestions set out in the article, trade complementarity and revealed competitive advan-
tage indices are calculated. Prospects of EU-Ukraine trade and economic relations development under 
conditions of integration processes are defined.

The effect of tariff quotas on dynamics of export supplies of domestic agricultural products and 
processed food to the European market is investigated. It is demonstrated that EU tariff quotas are not 
restrictive for Ukrainian suppliers, even under conditions of imposing high import tariffs on exceed-
ing amounts of goods. The main barriers to EU-Ukraine trade in goods and services are revealed. The 
author pays attention on restrictive nature of non-tariff barriers to EU-Ukraine trade, TBTs and SPSs in 
particular.

Key words: foreign trade, export, import, trade balance, import duties, tariff quotas, the Association 
Agreement, foreign trade policy.
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ВПЛИВ ОФШОРНИХ ЗОН НА ТРАНЗИТИВНІ ЕКОНОМІКИ

У статті аналізуються питання впливу офшорних зон на економіку України як складової частини 
європейського співтовариства в ракурсі забезпечення стабільності економіки, розбудови основ 
державності в поєднанні з концепцією розвитку легальності економіки. Розглянуто можливість 
загроз реалізації в офшорних зонах програм щодо фінансування тероризму, організації масової 
несплати податків, легалізації кримінальних коштів.

Ключові слова: тіньова економіка, економічна злочинність, відмивання грошей, кредитно-гро-
шова система, фінансова система.

В статье анализируются вопросы влияния оффшорных зон на экономику Украины как состав-
ной части европейского сообщества в ракурсе обеспечения стабильности экономики, развития 
основ государственности в сочетании с концепцией развития легальности экономики. Рассмо-
трена возможность угроз реализации в оффшорных зонах программ по финансированию терро-
ризма, организации массовой неуплаты налогов, легализации криминальных средств.

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая преступность, отмывание денег, кре-
дитно-денежная система, финансовая система.

Постановка проблеми. Створення нової 
ефективної моделі сучасної економіки в кон-
тексті інтеграції в Європейське Співтовариство 
вимагає пошуку нових підходів до залучення 
іноземних інвестицій, забезпечення захисту 
економіки від її криміналізації, впливу тіньо-
вого сектору, ліквідації причин створення умов 
для розвитку тероризму. Фінансовим підґрун-
тям існування сепаратистських рухів та теро-

ристичних організацій є тіньова економіка. Від-
повідно, постає потреба у дослідженні даного 
питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню зазначеної проблематики приділяли 
увагу такі вчені: В. Бородюк [1], З. Варналій [2], 
А. Гальчинський [4], В. Засанський [5], Л. Ник-
форов [7], О. Осипенко [8; 9], О. Турчинов [1; 11] 
та ін.



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 25

СВІТОВЕ ГО СПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНО СИНИ

У сучасних наукових дослідженнях ще 
достатньою мірою розглядалися питання 
запровадження офшорних зон та їх вплив на 
економіку в контексті детінізації.

Метою дослідження є аналіз впливу офшор-
них зон на економіку держави, стану планування 
та здійснення організації заходів, які спрямовані 
на боротьбу із легалізацією тіньових капіталів; 
оцінка сучасного стану тінізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Безперечно, створення офшорних зон у дер-
жаві в поєднанні із забезпеченням законності 
має позитивний момент для залучення між-
народного капіталу за умови рентабельності 
проекту. Водночас офшоризація несе певні 
загрози іміджу держави, її економічній та націо-
нальній безпеці, адже відомо, що люди можуть 
вкладати кошти, походження яких може мати 
як кримінальний, так і тіньовий характер, що, 
своєю чергою, підірве політичну, соціальну 
економічну систему. Для запобігання таким 
явищам до розроблення методики боротьби 
із виведенням капіталів від оподаткування 
долучають іноземних експертів. Зокрема, 
розробляють відповідні методики експерти 
Європейського дорадчого центру з питань 
законодавства (UEPLAC). В Україні Державна 
податкова служба разом із Американською 
торговою палатою створили дві спільні робочі 
групи для боротьби з офшорними «мінімізато-
рами» та об’єктивного аналізу випадків систем-
ної збитковості українських підприємств.

Влада сподівається застосувати європей-
ські стандарти звітності у сфері трансфертного 
ціноутворення (між пов’язаними особами та за 
цінами, що відрізняються від ринкових). Вони 
базуватимуться на рекомендаціях Ради Європи, 
визначених у Кодексі поведінки стосовно доку-
ментації з трансфертного ціноутворення для 
дочірніх підприємств (EUTPD). Ще в 1979 р. Орга-
нізація з економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР) прийняла «Керівництво з трансферт-
ного ціноутворення для мультинаціональних 
підприємств та податкових адміністрацій». Біль-
шість країн ЄС уже імплементувала у своє зако-
нодавство ці методи регулювання.

Але якщо за кордоном під державний контр-
оль підпадають лише суб’єкти, що дійсно тісно 
пов’язані між собою, в Україні вже пропонують 
контролювати майже всі зовнішньоекономічні 
операції (продаж через посередників, торгівля 
біржовим товаром: енергоносіями, металом, 
зерновими культурами і т. д.) [13].

Уперше українські бізнесмени отримали 
можливість відкривати офшорні компанії в 
1991 р., коли швейцарська компанія Riggs 
Walmet Group оголосила про те, що виходить 
на український ринок із пропозицією про орга-

нізацію компаній. Пропонувалася не тільки 
допомога у створенні безподаткових компаній, 
а й підтримка їх діяльності (відрахування щоріч-
них внесків до бюджету країни базування, 
забезпечення секретарських послуг з обробки 
нерегулярної пошти, організація щорічних збо-
рів акціонерів, складання балансів тощо).

Офшорні схеми зазвичай засновані на вико-
ристанні можливостей, що надані укладеними 
угодами про виключення подвійного оподат-
кування. Вони дедалі частіше почали спира-
тися не тільки на угоди купівлі-продажу, а й на 
лізингові, комісійні, трастові, страхові й інші 
договірно-правові форми здійснення склад-
них комерційних операцій. Зарубіжні офшорні 
компанії використовують у процесі поточного 
і довготермінового фінансування українських 
проектів із-за кордону. У схемах цього типу 
широко використовують спеціалізовані компа-
нії, розташовані в зонах податкових пільг.

Існує багато причин, які призводять до від-
пливу капіталу з України. Найважливіші з них 
мають економічний характер. Це – нестабільне 
і навіть обтяжливе податкове законодавство, 
примусовий продаж валютних надходжень за 
існування реальної загрози девальвації гривні, 
можливість досудового списання коштів із 
рахунків підприємств тощо. Інша не менш важ-
лива причина, пов'язана з політико-правовою 
нестабільністю, – недовіра підприємців і грома-
дян до судової системи й апеляційних процедур.

Саме для подолання економічних і політич-
них ризиків капітали у значних обсягах виво-
дять із легального виробничого і торговель-
ного обігу України за кордон.

Як свідчить світовий досвід країн із перехід-
ною економікою (насамперед досвід України 
в умовах пострадянського суспільства), рано 
чи пізно всі таємні схеми відмивання грошей і 
комбінації щодо володіння недешевим майном 
за кордоном, а також імена діючих осіб стають 
відомі. А ціна всієї цієї публічності (зазвичай 
спланованої і стимульованої якоюсь зацікавле-
ною стороною) – невчасно і несповна сплачені 
податки і «брудні» гроші неформальних кримі-
нальних структур. І хоча офшор не є синонімом 
слова «кримінал», проте іноді трапляється, що 
через них відмивають успішно вкрадені у дер-
жави кошти, через придбання акцій стратегіч-
них об'єктів легалізують гроші бандитських 
угруповань тощо [14].

Створення незаконних офшорних схем 
неможливе без корупційного складника. Аме-
риканський кримінолог Є. Сатерленд уперше 
дав тлумачення терміну «білокомірцева зло-
чинність» (визначення було дане на засіданні 
американського соціологічного товариства): 
«Це злочини, які здійснено в промислових кор-
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пораціях, торговельних фірмах, політиці поса-
довими особами під час виконання їх службо-
вих обов’язків» [12].

На нашу думку, офшорні схеми є складовим 
елементом тіньової економіки. У дослідженнях, 
присвячених тіньовій економіці, зазначається, 
що вона являє собою сукупність нелегальних 
господарських дій, які продукують кримінальні 
злочини [7, с. 100], що тіньова економіка являє 
собою приховану форму приватизації соціаліс-
тичної державної власності [8; 11] і т. ін.

О.В. Турчинов сформулював поняття тіньо-
вої економіки: «Тіньова економіка – це еконо-
мічна діяльність, яка не враховується і не контр-
олюється офіційними державними органами, 
а також діяльність, спрямована на отримання 
доходу шляхом порушення чинного законодав-
ства» [11, с. 32].

В.В. Засанський розглядав дану проблему 
виходячи з «етапів розвитку держав за пору-
шення дії об’єктивних економічних законів і 
вплив на механізми управління економічною 
та фінансовою системами криміногенних фак-
торів Схеми генезису тіньової економіки, її ета-
пізації».

Держава перетворюється на механізм під-
тримки терористичних світових організацій що 
загрожує усій світовій спільноті, йде транснаці-
оналізація економічної злочинності виконавчою 
владою, повна корумпованість влади. [5, с. 18–19].

Ми погоджуємося з висновком, що «від-
мивання грошей розглядається як заключний 
етап діяльності тіньового сектору економіки, 

це процес легалізації незаконно одержаних 
доходів, тобто введення у легальний обіг гро-
шових коштів, отриманих у результаті кримі-
нальної діяльності, з приховуванням реального 
джерела їх отримання шляхом проведення 
гнучких операцій фінансового характеру. 
Тіньова економіка – це економіка що пов'язана 
з відношенням між людьми в процесі вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання на 
основі соціального протистояння до головних 
макроуправлінських механізмів й існуванням 
їх поза управлінським контролем та обліком 
з ухиленням від оподаткування доходів. Тобто 
це економіка, яку держава не контролює, яка у 
статистиці не фіксується. Вiдмивання грошей є 
глобальною проблемою розвитку суспільства» 
[6, с. 16–18].

Потоки тіньових капіталів проходять через 
компанії, які розташовані в офшорних зонах, це: 
Adeona Holdings Ltd, Celebrom Investments Ltd, 
Embrol Ukraine Ltd, Majorone Trading Ltd, 
Medco Services Limited, Omni International Ven-
tures Ltd, Starray Limited, Telnet Holding Ltd, 
Ukrainian Brewery Holding Limited, Ultima Trading  
Group Inc. [14].

Висновки з проведеного дослідження. 
В умовах транзитивної економіки, переходу 
до стандартів Євросоюзу велике значення має 
вибір вірної моделі розвитку економіки, яка, з 
одного боку, створила умови для економічного 
піднесення, а іншого – не становить загроз для 
економік європейських держав, у зв’язку з чим 
не підлягала під санкції ФАТВ та Євросоюзу.
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Kurilina O.V.

FLUSH OF OFFSHORE ZONES OF TRANSITIVE ECONOMY

Research Methodology. By means of comparative analysis and deductive method are analyzed and 
discussed various concepts relative concept offshore, shadow activity Shadow Economy. Analyzed and 
investigated to affect offshore areas in tranzetyvnu economy dynamics and sequence of study compo-
nents of the problem as foreign as domestic scientists.

Results. Analyzed and reviewed various concepts relative concept offshore shadow economy. The 
analyzed studies on this issue as foreign as domestic scientists proved that the creation of a new effec-
tive model of the modern economy in the context of integration into the European community requires 
new approaches to attract foreign investment. Securing the economy from its criminalization, the impact 
of shadow, the elimination of the causes of conditions for the promotion of terrorism. The financial basis 
of existence separatystkyh movements and terrorist organizations is the shadow economy mechanism 
and its progress can be offshore. Accordingly, there is a need to study the issue.

Novelty. Lies in the reasoned positions on the statement that the shadow economy – this economy 
is related to the ratio between people in the production, distribution, exchange and consumption-based 
social opposition to the main macro-management mechanisms and their existence outside of manage-
ment control and accounting, with income tax evasion through offshore

The practical significance. Based on advanced research methodology stverdzhuyutsya that in a tran-
sitive economy, transition to EU standards important to choose the correct model of economic devel-
opment, which on the one hand created the conditions for economic growth and the other did not con-
stitute a threat to the economies of the European countries due to nothing subject to sanctions under 
the fatwa and the EU.

To do this, in our opinion coordinate on the introduction of offshore areas in Ukraine with the rele-
vant committees of the FATF and the EU.
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Постановка проблеми. Незважаючи на 
багатогранність підходів до розуміння сутності 
глобалізації [1; 2], у реаліях сьогодення цей 
всесвітній феномен розвивається насампе-
ред як явище культуроцентричне [3; 4], тобто 
таке, що інкорпорує глобальну систему крос-
культурних цінностей-аксіологій. У сучасних 
глобальних умовах, де різноманітні економічні 
інтереси держави повинні сполучатися на заса-
дах сталого розвитку, актуалізується необхід-
ність здійснення міжкраїнного аналізу системи 
ціннісних орієнтацій з позицій відтворюваль-
ного підходу [5], який передбачає дослідження 
системи як сукупності економічних, екологіч-
них та соціальних складових. Це закономірно 
привертає увагу до розгорнутого аналізу гло-
бальної системи цінностей та їхнього впливу на 
економіку різних країн. Актуальність обраної 
тематики обумовлює необхідність формування 
наукових підходів до дослідження системи 
цінностей на рівні країн у теоретичній та прак-
тичній площині. Відтак, у статті порушуються 
питання інкультурації та аксіологізації системи 
міжнародних економічних відносин на засадах 
сполучення економічної, екологічної та соці-
альної субкультур. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У науковій літературі суттєвий міжнародний 
досвід накопичено у сфері досліджень еко-
логічних аксіологій [6; 7]. Економічні цінності 
було проаналізовано вітчизняними науков-
цями у площині оцінки економічного мента-

літету української нації [8]. Соціальні цінності 
досліджуються переважно як культурні домі-
нанти [9]. Комплексний підхід до аналізу сис-
теми цінностей як сукупності економічних, 
екологічних та соціальних аксіологій знахо-
димо лише у закордонному звіті [10]. Надаючи 
високу наукову оцінку окресленим досліджен-
ням, варто відзначити їхній вибірковий харак-
тер. Здійснення спеціальних глобальних дослі-
джень продиктовано необхідністю подолання 
зазначених недоліків. 

Мета статті. Метою статті є міждержавний 
аналіз впливу системи цінностей на економіку 
країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Акцентуючи особливу увагу на економічному 
тлумаченні змісту досліджуваного поняття, 
під цінностями пропонується розуміти цілісну 
характеристику їх товарних властивостей, 
здатних набувати форми ринкового світогляду, 
задовольняти потреби суспільства та оцінюва-
тися у грошовому вираженні. 

З позицій відтворювального підходу [5], що 
передбачає трирівневу градацію суспільних 
процесів і наявність трьох субкультур у рамках 
концепції сталого розвитку, під системою цін-
ностей пропонуємо розуміти сукупність еконо-
мічних, екологічних та соціальних аксіологій. 
До економічних цінностей відносимо влас-
ність, гроші, товари тощо. Екологічними цін-
ностями можуть виступати природні ресурси, 
екологічна освіта, екологічна відповідаль-
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ність, продовольча безпека. Соціальні цінності 
пов’язують з релігією, вихованням, освітою, 
інститутами сім’ї, права, праці. 

Цінності існують у межах економічної сис-
теми. Пропонуємо дослідити роль та місце чин-
ника цінностей у запропонований нами спосіб 
(табл. 1). 

У ринковій економічній системі найви-
щою економічною цінністю виступають гроші. 
По-перше, готівкові гроші є абсолютно ліквід-
ним активом. Абсолютна ліквідність – це здат-
ність активу негайно обмінюватися на гроші. 
Ринкова вартість усіх речей прирівнюється 
до грошей, тому товари в умовах дії законів 
ринку є монетизованими благами. По-друге, 
гроші володіють купівельною силою, а тому 
їхні власники вважаються купівельно спро-
можними. Купівельна сила грошей – це кіль-
кість товарів та послуг, яку можна придбати 
за певну суму. По-третє, цінність грошей про-
являється у сукупності виконуваних ними 
п’яти основних функцій: міра вартості, засіб 
обігу, засіб платежу, засіб нагромадження та 
світові гроші. По-четверте, у відомому виразі 
Бенджаміна Франкліна «час-гроші» має місце 
ототожнення найвищої суспільної цінності з 
грошима, що свідчить про їх високі альтерна-
тивні витрати, а також про набуття ними ознак 
суспільної валюти. Отже, в умовах ринкової 
економіки навіть екологічні та соціальні цін-
ності здатні монетизуватися, оскільки ринкова 
економіка розмовляє мовою грошей. Будь-
яка інформація ринку сприймається тоді, коли 

вона представлена у грошовій формі. З іншого 
боку, сучасні гроші є символічними, або фіат-
ними. Після скасування золотого стандарту на 
Ямайській конференції у 1976 році номінальна 
вартість фіатних грошей встановлюється і 
гарантується державою незалежно від вартості 
матеріалу, з якого гроші були виготовлені. 
Наслідком Ямайської валютної системи стала 
втрата грошима гарантій їх забезпечення золо-
тими запасами державних та банківських уста-
нов. Вартість фіатних грошей більше не забез-
печується золотом і підтримується за рахунок 
віри людей в те, що вони зможуть обміняти їх 
на певні цінності. Серед недоліків фіатних (зне-
цінених) грошей можна виокремити наступні: 
втрата довгострокової економічної орієнта-
ції, інвестиційні помилки та зростання ризику 
інвестицій, інфляція та падіння стимулів до 
заощаджень. З урахуванням вищевикладеного 
можна звернути увагу на існування глобаль-
ного парадоксу цінності грошей, який полягає у 
наступному: з одного боку, гроші є найвищою 
економічною цінністю в умовах ринкової еко-
номіки, з іншого боку, гроші є лише папірцями, 
не підкріпленими золотим вмістом, а відтак не 
наділеними реальною внутрішньою цінністю. 

В основу дослідження системи цінностей 
глобального масштабу покладемо дві аксі-
оми. По-перше, різні країни живуть по-різному. 
По-друге, різні країни живуть по-різному, тому 
що вони мають різну систему цінностей. Сис-
тема цінностей є витоком економічної успіш-
ності держави. Найпоширенішим показни-

Таблиця 1
Роль та місце чинника цінностей у економічних системах (розроблено автором)
Критерії Економічні системи

Традиційна економіка Командна економіка Ринкова економіка
Суб’єкт, що приймає 
рішення 

Голова роду Держава Ринок

Виробник Член сім’ї Державне підприєм-
ство

Ініціативна людина

Потреби покупця Задоволення традицій-
них потреб

Потреби планує дер-
жава

Оцінка попиту через 
споживчі витрати

Ціннісна орієнтація 
виробництва 

Дохід для родини Задоволення потреб 
споживача

Прибуток

Спосіб виробництва Традиційний, застарі-
лий, ручний

Масове виробництво Ефективний (мінімум 
витрат)

Фундаментальні цін-
ності

Природні ресурси та 
суспільна власність

Людина та державна 
власність

Гроші та приватна 
власність

Ставлення безробіття Ознака не належності 
до роду, «чужак»

Прояв ледарювання, 
дармоїдства

Об’єктивний процес

Наслідки інфляції Збагачення членів 
роду

Рідкісне явище, пере-
важала дефляція

Скорочення попиту

Інноваційні технології Забороняється пере-
ймати чужі традиції

У воєнно-промисло-
вому комплексі

Ресурсоощадні (мало-
відходні, безвідходні)

Механізм розподілу 
матеріальних цінностей

Спадщина Директива Алокаційний меха-
нізм ринку
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ком оцінки економічної успішності країни та її 
носієм є ВВП. ВВП є абсолютною економічною 
цінністю для держави, оскільки обчислюється 
як сума доданих вартостей і оцінюється у гро-
шовому вираженні. На основі цього показника 
формуються глобальні рейтинги країн світу 
(табл. 2–5). 

Таблиця 2
Рейтинг країн за номінальним ВВП  

у 2015 році [11]

Місце Країна Номінальний ВВП, 
млн. дол.

1 США 18,036,648
2 Євросоюз 16,229,464
3 Китай 11,007,721
4 Японія 4,123,258
7 Індія 2,095,398
9 Бразилія 1,774,725
10 Канада 1,550,537
11 Південна Корея 1,377,873
12 Австралія 1,339,539
63 Україна 90,615

Найбільш успішними в економічному плані 
є США. Можна стверджувати, що у цій країні 
бізнесмени вміють заробляти гроші, гранична 
корисність яких цінується дуже високо. Проте 
номінальний ВВП не враховує впливу інфля-
ції як прояву знецінення грошей і не дозволяє 
здійснити реальну оцінку економічних ціннос-
тей у суспільстві. 

Таблиця 3
Рейтинг країн за номінальним ВВП  
на душу населення у 2015 році [11]

Місце Країна
Номінальний ВВП  

на душу населення,  
дол.

1 Люксембург 101,450
2 Швейцарія 80,945
3 Норвегія 74,400
4 Катар 73,653
5 Ірландія 61,133
6 Австралія 56,311
7 США 56,116
8 Сінгапур 52,889
9 Данія 51,989
10 Швеція 50,580
132 Україна 2,005

У даному переліку успішних країн 
з’являються держави (Норвегія, Катар), які 
володіють запасами природних ресурсів, що 
дозволяє вилучати ренту. Екологічні цінності 
підсилюють дію цінностей економічних, що 

обертається для країни лідерськими позиціями 
у глобальних рейтингах. 

Таблиця 4
Рейтинг країн за ВВП,  

розрахованим за паритетом  
купівельної спроможності,  

у 2015 році [11]

Місце Країна
ВВП за паритетом 

купівельної 
спроможності, млн. дол.

1 Китай 19,524,348
2 Євросоюз 19,137,699
3 США 17,946,996
4 Індія 7,982,528
5 Японія 4,738,294
6 Росія 3,579,826
7 Бразилія 3,198,898
8 Індонезія 2,842,241
11 Мексика 2,194,431
46 Україна 339,155

Показник ВВП, розрахований за паритетом 
купівельної спроможності, дозволяє враху-
вати міжкраїнні відмінності у вартості життя 
та валютні паритети, а в цілому характеризує 
комфортність умов проживання для інозем-
ців у певній країні. Високий паритетний ВВП є 
інтегральним показником оцінки впливу про-
дуктивної системи економічних цінностей на 
господарство країни. 

Таблиця 5
Рейтинг країн за ВВП, розрахованим  

за паритетом купівельної спроможності  
на душу населення, у 2015 році [11]

Місце Країна

ВВП за паритетом 
купівельної 

спроможності на душу 
населення, дол.

1 Катар 143,788
2 Люксембург 101,926
3 Сінгапур 85,209
4 Кувейт 71,312
5 Бруней 70,817
6 ОАЕ 70,238
7 Норвегія 61,472
8 Швейцарія 60,535
9 США 55,837
10 Ірландія 54,654
113 Україна 7,916

До когорти успішних країн знову потрапля-
ють ті держави, які володіють та раціонально 
розпоряджаються екологічними цінностями 
(Катар, Кувейт, ОАЕ, Норвегія). 
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Пропонуємо проаналізувати вплив екологіч-
них цінностей на економіку країн ЄС (табл. 6). 

Таблиця 6
Оцінка впливу екологічних цінностей  

на економіку країн Європейського Союзу

Країни

Показники оцінки 
екологічних цінностей

Екологічний 
ВВП, дол.

Екологічна 
ефективність 
економічного 
розвитку, %

Бельгія 10,988 +65
Болгарія 4,158 -165
Чехія 7,669 -113
Данія 11,571 -102
Німеччина 11,599 +1
Естонія 6,825 -185
Ірландія 12,072 +18
Греція 6,833 -88
Іспанія 8,746 +105
Франція 9,956 +217
Хорватія 5,644 +1
Італія 9,270 +114
Кіпр 8,245 -52
Латвія 5,944 +8
Литва 6,796 -58
Люксембург 24,063 +153
Угорщина 6,167 +31
Мальта 8,025 -156
Нідерланди 12,200 -13
Австрія 11,914 +147
Польща 6,341 -129
Португалія 7,270 +67
Румунія 5,066 -51
Словенія 7,627 -47
Словаччина 7,003 -36
Фінляндія 10,537 -42
Швеція 11,799 +253
Великобританія 10,110 +49

Обчислено автором на основі [12]

Дослідження впливу базується на припу-
щенні, що кожна країна продукує економічні 
цінності у вигляді ВВП поряд з одночасним 
виробництвом екологічних анти-цінностей у 
формі емісії парникових газів. Держава пере-
буває у стані перманентного раціонального 
вибору між цими двома альтернативами. 
Методологічною передумовою оцінки впливу 
екологічних цінностей на економіку країн є 
обчислення альтернативних витрат по кож-
ному продукту. Носіями екологічних ціннос-
тей виступають такі країни, як Швеція, Франція, 
Люксембург, Австрія, Італія, Іспанія, Португа-

лія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Ірлан-
дія. Це означає, що ці країни віддають перевагу 
збереженню довкілля поряд з одночасною орі-
єнтацією на економічне зростання. Результати 
іншого міжкраїнного дослідження подано у 
таблиці 7.

Позитивні значення вказують на існування 
ціннісних орієнтацій, у той час як негативні 
величини характеризують переважання у рин-
ковому світогляді європейців екологічних 
анти-цінностей. 

Оцінку впливу соціальних цінностей на еко-
номічний розвиток країн пропонуємо визна-
чати на основі механізму взаємодії релігії та 
економіки. Розкриємо роль релігії у сучас-
ному економічному середовищі. По-перше, в 
умовах невизначеності та ризику релігія про-
понує механізми для боротьби з невдачами, 
проблемами та стресами, формує позитивне 
мислення. По-друге, релігія пропагує принцип 
добрих стосунків з оточуючими, результатом 
чого є зниження рівня конфліктності всере-
дині компанії та плинності кадрів. По-третє, 
релігія знижує рівень корупції. По-четверте, 
релігія проголошує працю покликанням. 
По-п’яте, релігія здатна регулювати попит та 
ціни на окремі товари. По-шосте, релігія при-
щеплює здоровий спосіб життя. Статистична 
оцінка впливу релігії на економіку наведена у 
таблиці 8.

Християнські цінності для підприємців було 
викладено у «Зводі моральних принципів і пра-
вил господарювання» [14, с. 95–96]:

1. Не забуваючи про хліб насущний, 
потрібно пам’ятати про духовний сенс життя. 

2. Багатство – не самоціль.
3. Культура ділових відносин допомагає 

стати кращими і людині, і економці.
4. Людині потрібен час для відпочинку, духо-

вного життя та творчого розвитку. 
5. Господарювання – це соціально відпові-

дальний вид діяльності.
6. Робота не повинна вбивати і калічити 

людей.
7. Участь бізнесу у політиці може бути тільки 

прозорим і відкритим.
8. Людина, яка не сплачує працівникові 

зарплату та обманює партнера, переступає 
моральний закон, шкодить суспільству і собі.

9. У конкурентній боротьбі не можна засто-
совувати неправду й образи.

10. Аморально зазіхати на власність ближ-
нього. 

Культивування системи релігійних ціннос-
тей здатне позитивно впливати на економіку 
країни в цілому та умови господарювання 
зокрема. Кращі господарські практики, спира-
ючись на прагматичні інтереси, мають базува-
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тися на системі моральних цінностей та бути 
обумовленими ними. 

Висновки. Аналіз системи цінностей пови-
нен відбуватися у теоретичній та практичній 
площині. З погляду теорії, існування та розви-
ток ціннісних орієнтацій відбувається насам-
перед у системі «цінності-світогляд». Людина 
удосконалює світ, наділяючи його ціннісними 
характеристиками та ідеалами. З позицій 
даного підходу цінностями є мир, сім’я, релігія, 
освіта. Ціннісна картина сутності речей також 
розкривається на основі системи «цінність- 
корисність». Корисність та її граничні показники 
використовуються для обґрунтування вибору 
найкращої споживчої альтернативи. Розуміння 
цінності речей може ґрунтуватися на діалек-
тичній бінарній системі «цінність-вартість: 
будь-який товар становить економічну цінність, 
у той час, як будь-яка економічна цінність є 

товаром. У випадку появи на ринку рідкісного 
товару ринковий механізм доповнюється еле-
ментами системи «цінність-рідкісність». Рідкісні 
товари володіють високою граничною корис-
ністю та високо оцінюються ринком. З точки 
зору практичного підходу, система цінностей 
виступає запорукою економічної успішності 
країни. Перетворюючись на особливий товар, 
цінності розглядаються як невід’ємна скла-
дова якості ринково-економічного розвитку. 
Культивування системи цінностей здатне пози-
тивно впливати на економіку країни в цілому та 
умови господарювання зокрема. Світова прак-
тика доводить, що економічні цінності гармо-
нічно доповнюються цінностями екологічними 
та соціальними, що визначає необхідність узго-
дження прагматичних інтересів з альтернатив-
ними соціально-екологічними компонентами 
глобальної ділової культури.

Таблиця 7
Вплив екологічних цінностей на економіку та ресурсну політику країн ЄС

Країни ЄС

Показники еколого-культурного рівня природокористування
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Німеччина +0,74 -0,45 +0,59 -0,81 0 -0,45 -0,38
Швеція -0,64 +0,5 -0,29 +0,06 +0,4 +0,23 +0,26
Данія -0,67 +0,78 -0,32 +0,26 +0,03 -0,26 -0,18
Бельгія -0,82 +0,42 -0,87 +0,24 -0,09 -0,64 -1,76
Великобританія +0,1 -0,05 +0,56 +0,4 -0,41 -0,73 -0,13
Франція +0,72 +0,55 +0,7 -0,18 -0,18 -0,58 +1,03
Словаччина -0,95 +0,28 -0,23 +0,42 -0,01 -0,29 -0,78
Польща +0,15 +0,37 +0,1 -0,06 -0,05 -0,69 -0,18
Угорщина -0,31 +0,64 -0,2 +0,06 -0,01 -0,65 -0,47
Румунія -0,37 +0,87 -0,31 +0,08 +0,05 -0,87 -0,55
Разом -2,05 +3,91 -0,27 +0,47 -0,27 -4,93 -3,14

Обчислено автором на основі [12]

Таблиця 8
Вплив релігії на економіку [13]

Релігія Вплив на економіку 
Християнство в 
цілому

Справляє сприятливий вплив на економіку країни. Країни з домінуючим 
християнством в 5 разів багатші за інші. 

Мусульманство Мусульманські країни бідніші за інші в 4,4 рази. 
Буддизм Буддистські країни бідніші за інші в 6,7 разів. 
Індуїзм Індуїстські країни бідніші за інші в 11,6 разів.
Атеїзм Чим більше в країні атеїстів, тим менші темпи зростання економіки. Ідеологія 

атеїзму справляє найбільш несприятливий вплив на економіку країн. 
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Marekha I.S.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE VALUES’ SYSTEM ON COUNTRY’S 
ECONOMY AND CROSS-COUNTRY COMPARISONS 

The aim of the article is to analyze the impact of the values’ system on country’s economy and 
undertake cross-country comparisons. Such analysis should be based on theoretical and practical 
approaches. From theoretical point of view, by values we mean an aggregate characteristic of their 
commodity properties which can obtain a form of market outlook, satisfy the needs of the society and 
be easily expressed in terms of money. By values’ system we propose to understand a set of economic, 
ecological and social axiologies. All the values exist within the economic system. In the marker eco-
nomic system, the highest economic value is money, because money is the absolutely liquid asset and 
owes a purchasing power. At the same time, contemporary money is known as fiat money, which does 
not have intrinsic value. In this relation, the global monetary paradox occurs. Our practical investigation 
of values is based on two axioms. First, different countries live in a different way. Second, different 
countries live in a different way because of different values’ systems. It was proved that the values can 
be a source of economic prosperity of a country. These values are expressed in terms of GDP. A set 
of countries were analyzed by this criterion and the most successful countries with the best system of 
economic values were revealed. Ecological values were estimated for the countries of EU on the base of 
ecological culture profile. Social values were proved to be a driving factor and accelerator of a country’s 
economic development. Taking valuable factors into consideration has the global economic evidence. 
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Стаття присвячена проблемам та особливостям формування механізму природокористування 
в Україні, напрямкам підвищення його ефективності та перспективам реалізації еколого-еконо-
мічної політики. В статті розглянуті заходи оптимізації політики та роль держави у створенні ефек-
тивного еколого-орієнтованого механізму природокористування.

Ключові слова: екологічна політика, еколого-економічна політика, еколого-економічна сис-
тема, оптимізація, сталий розвиток.

Статья посвящена проблемам и особенностям формирования механизма природопользова-
ния в Украине, направлениям повышения его эффективности и перспективам реализации эко-
лого-экономической политики. В статье рассмотрены меры оптимизации политики и роль госу-
дарства в создании эффективного эколого-ориентированного механизма природопользования.

Ключевые слова: экологическая политика, эколого-экономическая политика, эколого-эконо-
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Постановка проблеми. Проблеми еколого-
економічної політики України останнім часом 
лише посилюється. Серед вчений немає єдиної 
думки відносно того, з чого потрібно починати 
розв’язання накопичених проблем. Одним 
із шляхів досягнення екологічної рівноваги 
є оптимізація еколого-економічної політики. 
Проте відкритим залишається питання як про-
водити оптимізацію, які механізми та обме-
ження використовувати і як оцінювати її ефек-
тивність. Адже задачі оптимальності є завжди 
актуальними у всіх сферах людської діяльності.

Метою статті є визначення проблем оптимі-
зації еколого-економічної політики України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Закономірності та особливості реаліза-
ції екологічної політики досліджено у працях 
провідних вчених, зокрема Ю. Шемшученка, 
В. Андрейцева, М. Микієвич, Н. Андрусевич, 
Т. Будякова, О. Вишнякова, І. Грицяк та інші. 
Проблемам екологічної політики присвячені 
праці відомих зарубіжних вчених У. Баумоля, 
К. Боулдінга, К. Гофмана, В. Данилова-Дани-
льяна, А. Ендреса, М. Кольхааса, Н. Пахомової, 
Ф. Сміта та інші.

Аналіз наукових досліджень показує, що 
проблема еколого-економічної політик вима-
гає невідкладної уваги, адже саме глобальна 
актуалізація екологічної проблематики зумов-

лює потребу збалансованого, комплексного 
підходу до аналізу і розв’язання екологічних 
питань.

Виклад основного матеріалу. Проблему 
стійкого розвитку еколого-економічної полі-
тики України можна розглядати у контексті 
оптимізації функціонування її головних під-
систем – екологічної, соціальної і виробни-
чої. На нашу думку автора термін «sustainable 
development» (сталий розвиток), можна б пере-
кладати як «оптимальний розвиток». Опти-
мізації повинні підлягати співвідношення між 
економічним зростанням і збереженням навко-
лишнього середовища, між задоволенням 
потреб сучасного покоління і потенційними 
можливостями задоволення потреб майбутніх 
поколінь.

В людській свідомості оптимум і оптималь-
ність виступають як граничні, ідеальні моделі, 
свого роду еталони функціонування систем 
різної природи. Водночас, поняття оптимуму і 
оптимальності мають оціночний, досить часто 
суб’єктивний характер, вони конкретизуються 
через призму цілей функціонування систем. 

Оптимальність функціонування і структури 
складної системи відображає її високу при-
стосованість до навколишнього середовища, 
яке зумовлене об’єктивними закономірнос-
тями еволюційного розвитку і є результатом 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАР СТВОМ
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безперервної взаємодії її підсистем з зовніш-
нім середовищем і сприяє удосконаленню її 
структур і гармонійній цілісності. В загальному 
випадку оптимальна еколого-економічна сис-
тема (ЕЕС) – це система, яка в даних умовах при 
найменшій витраті ресурсів (людських, матері-
альних, енергетичних) забезпечує досягнення 
мети в найкоротші терміни [1, ст. 147]. Дуже 
часто саме досягнення мети може бути і голов-
ною метою задачі – якщо мета дуже важлива, то 
на витрати ресурсів не зважають.

Оптимізація в найширшому розумінні цього 
терміну застосовується в науці, техніці як і в 
будь-якій іншій сфері людської діяльності. 

В системному аналізі термін «оптимум» 
використовується в трьох основних значеннях:

– найкращий варіант із всіх станів системи;
– найкращий напрямок змін функціону-

вання системи;
– мета розвитку системи, коли стверджу-

ють про досягнення оптимуму [3, ст. 38].
Концепція стійкого розвитку охоплює голо-

вні тенденції функціонування ЕЕС, оптимізація 
яких дозволяє сформулювати фундаментальні 
принципи стійкого розвитку. У відповідності з 
«Порядком денним на ХХІ століття», це:

– оптимізація взаємодії між природою і сус-
пільством (перш за все між виробничою і еко-
логічною підсистемами);

– оптимізація функціонування соціальної 
підсистеми на сучасному етапі (взаємодія між 
окремими країнами, регіонами, крупними сві-
товими агломераціями типу північ – Південь);

– оптимізація між сучасним і майбутнім ста-
ном людства («цільова функція»;

– збереження ресурсів природи для май-
бутніх поколінь) [2, ст. 8]. 

Проблема переходу до принципів стійкого 
розвитку тісно пов’язана з оптимізацією струк-
тури і функціонування еколого-економічних 
систем. Стійкий розвиток передбачає гармоній-
ний розвиток продуктивних сил, задоволення 
необхідних потреб всіх членів суспільства за 
умови збереження і поетапного відтворення 
цілісності навколишнього природного серед-
овища, створення можливостей для розподілу 
потенціалу біосфери між людьми різних поко-
лінь.

Оптимізація ЕЕС – це оптимізація складної 
системи, що складається із складних, в свою 
чергу, підсистем: виробничої, екологічної і соці-
альної. Одним з головних завдань є визначення 
оптимальних шляхів розвитку глобальної ЕЕС, 
що забезпечують збалансованість біосфери в 
цілому. При дослідженні проблеми оптимізації 
ЕЕС важливими є три моменти:

– наявність системи взаємозалежних фак-
торів функціонування головних підсистем;

– чіткі (конкретні, точні) граничні (обмеж-
уючі) умови;

– чітке формулювання критеріїв оптималь-
ності.

Оптимальне нормування антропогенного 
впливу на ЕЕС полягає в наступному. Існує 
певний природно-виробничий комплекс, еко-
логічна складова якого повинна задоволь-
няти певним санітарно-гігієнічним нормам, а 
в межах ЕЕС діють чи передбачається поява 
потенційних джерел антропогенного забруд-
нення на екологічну підсистему. Необхідно 
визначити для кожного джерела граничнодо-
пустиму інтенсивність з метою дотримання 
встановлених норм.

Загалом це повинно визначатись еколо-
гічними, виробничими і соціальними чин-
никами. Недооцінка будь-якого з цих трьох 
чинників призводить до перекосу в цьому 
рівносторонньому системному трикутнику 
і порушення в стратегії оптимізації розви-
тку ЕЕС. Тільки одночасне і комплексне 
вирішення всіх трьох задач стійкого розви-
тку – зростання економіки, при одночасному 
поліпшенні екологічної ситуації і вирішенні 
соціальних проблем – дозволять реалізу-
вати цю стратегію. Це багатопланова про-
блема і вона не завжди вирішується в межах 
традиційної класичної теорії оптимізації. 
Оптимізація ЕЕС – це оптимізація системи з 
надзвичайно складною структурою і з різ-
нохарактерним режимом функціонування 
головних її підсистем. 

В основу оптимізації ЕЕС покладено ство-
рення умов, що забезпечують можливість 
взаємопов'язаного, внутрішньо збалансова-
ного функціонування головних факторів ЕЕС: 
природа, соціум, виробництво. Вона повинна 
бути орієнтована на відповідні пріоритети, вра-
ховувати наслідки функціонування цієї системи 
в економічній, соціальній, екологічній сферах 
і передбачати якнайповнішу оцінку витрат, 
вигод і ризиків з дотриманням наступних голо-
вних критеріїв:

– ніяка господарська діяльність не може 
бути визнана доцільною, якщо прибуток від 
неї не перевищує збитку, що супроводжує цю 
діяльність; 

– шкода, заподіяна навколишньому серед-
овищу, повинна бути на такому мінімальному 
рівні, який тільки може бути досягнутий з вра-
хуванням економічних і соціальних чинників; 

– необхідно розглядати у взаємозв'язку 
природоохоронні, соціальні і виробничі пара-
метри функціонування ЕЕС;

– особливу увагу варто приділяти багатова-
ріантності рішень, що забезпечують виконання 
екологічних вимог;
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– необхідно враховувати специфіку функці-
онування кожної підсистеми,  регіональні осо-
бливості ЕЕС.

Значно ускладнюють проблему оптиміза-
ції неможливість детального опису еколого-
економічних систем, наявність невизначенос-
тей в їх функціонуванні і не прогнозованих 
наслідках, а також необхідність здійснення дій, 
пов'язаних з ризиком.

Досить непростою проблемою постає 
пошук критеріїв оптимізації ЕЕС. Це насампе-
ред пов’язано з неоднорідністю структури сис-
теми і відсутністю єдиного вектору розвитку 
найважливіших її підсистем. Зокрема, оптиміза-
ція виробничої діяльності вимагає узгодження 
просторових і часових вимог соціально-еко-
номічного розвитку з просторово-часовими 
закономірностями розвитку екосистем, техно-
логічні процеси повинні узгоджуватись з при-
родними процесами, що відбуваються в межах 
екологічної підсистеми ЕЕС.

Проблема оптимізації ЕЕС пов’язана з 
загальними проблемами оптимізації складних 
систем. Оптимізація складної системи, що від-
повідає заданим критеріям ефективності (за 
характером функціонування і структурними 
параметрами), постає задачею, що важко фор-
малізується. Розв’язок таких задач методами 
лінійного і динамічного програмування є мало-
ефективним, що пов’язано з наявністю проти-
річ в цільових функціях головних підсистем, а 
також з труднощами, пов’язаними з визначення 
значень параметрів для різних станів системи. 

Для будь-якої складної системи дуже важко 
побудувати єдину функцію мети, яку необхідно 
оптимізувати, і визначити найбільш оптимальну 
величину відповідних параметрів. Здебільшого 
точні математичні методи є малоефективними, 
а інколи їх застосування є неможливим. Це 
пов’язано з низкою проблем, основними з яких 
є проблема розмірності і проблема апріорної 
невизначеності. Для більшості складних систем 
задачі оптимізації є важко формалізовані або 
взагалі не підлягають формалізації.

Основу оптимізаційних задач складає фор-
малізація уявлення про якість функціонування 
систем. Як і для будь-якої системи, якісні 
режими функціонування ЕЕС можна охаракте-
ризувати трьома станами:

– мінімальне забезпечення функціонування 
ЕЕС;

– забезпечення нормального функціону-
вання ЕЕС;

– забезпечення умов найкращого функціо-
нування ЕЕС.

В межах ЕЕС носієм виробничих і соціаль-
них інтересів є соціум, носієм природних інтер-
есів – екологічна підсистема, хоча соціум і 

виробнича підсистема теж мають свої інтереси 
щодо природних екосистем. Прояви інтересів 
в ЕЕС дуже різноманітні, вони важко підляга-
ють формалізації, не завжди мають конкретний 
зміст і не завжди інтереси глибоко усвідомлені 
їхніми носіями. Недостатньо строгий характер 
багатьох інтересів, їх різноманітність призво-
дять до значних труднощів при формулюванні 
критеріїв оптимізації.

Тому при оптимізації таких складних струк-
тур, якими є ЕЕС, важливе місце займають 
неформальні і напівформальні методи. Йдеться 
про так звану обмежену раціональність: 
розв’язок приймається на реальній основі, 
але з врахуванням усвідомлення стану навко-
лишнього середовища особами, що прийма-
ють рішення. В цьому випадку критерії визна-
чаються знаннями, судженнями конкретних 
людей. Вони по-своєму розуміють доцільність, 
яка дуже часто пов’язана з емоційністю.

Процедура визначення оптимуму ЕЕС зага-
лом може бути поставлена як розробка комп-
лексного рішення, коли всі основні підсис-
теми ЕЕС як учасники процесу співвідносять 
свої вимоги до існуючої ситуації. Корегування 
своїх вимог, навіть в бік їх пом’якшення, пови-
нно відбуватись з метою зближення до вимог 
інших об’єктів, щоб унеможливити ситуацію, 
коли невірна оцінка своїх можливостей, зайва 
незговірливість могли б призвести до значно 
більших втрат, ніж скорочення своїх вимог.

Найбільш доцільною формою визначення 
критеріїв оптимізації може бути співвідношення 
переваг в множині можливих варіантів, серед 
яких виділяються два типи. Для першого типу 
характерними є переваги, які можна виміряти 
лише на порядковій шкалі – констатуючи факт 
переваги однієї над іншою. Другий тип перед-
бачає не тільки встановлення факту переваги, 
але й певну кількісну оцінку переваги.

На основі загальновизнаних постулатів 
економічної науки, можна прийняти наступну 
схему ідентифікації суб’єктів ЕЕС, як носіїв пев-
них інтересів:

– матеріальне виробництво, певною мірою 
автономне від соціальної і екологічної підсис-
тем, володіє конкретними інтересами, які дик-
туються техніко-економічними особливостями 
виробництва і діючим господарським механіз-
мом;

– соціум цікавиться не тільки результатами 
матеріального виробництва, але й є носієм пев-
них потреб екологічного змісту;

– основним інтересом екологічної підсис-
теми є збереження рівноваги, забезпечення 
процесів самозбереження [1, ст. 124].

Оптимізація ЕЕС повинна відбуватися на 
основі наукового аналізу функціонування соці-
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альної, виробничої і екологічної підсистем, 
кожна з яких розглядається як нерозривна час-
тина єдиної ЕЕС. Питання оптимізації завжди 
постає, коли виникає необхідність змінювати 
стратегію розвитку, оскільки подальше функ-
ціонування системи може спричинити деграда-
цію як системи в цілому, так і деградацію окре-
мих її підсистем. 

Оптимізація ЕЕС з позицій системного ана-
лізу вимагає чіткого осмислення ієрархічного 
рівня виробничої, соціальної і екологічної під-
систем. Саме ієрархічність повинна бути покла-
дена в основу пошуку критерію (чи критеріїв) 
оптимальності еколого-економічної системи. 
Стає очевидним, що комплексне вивчення 
проблем оптимізації кожної ЕЕС повинне про-
водитися як дослідження цілісної природно-
антропогенної системи, яка одночасно є також 
цілісною частиною біосфери. Тому розуміння 
суті, а в подальшому і формалізація умов 
оптимізації у вигляді балансу соціальної, еко-
номічної і природно-ресурсної регіональних і 
глобальних компонент за мінливих зовнішніх 
умов, є ключовим і життєво необхідним для 
оптимального функціонування ЕЕС в сучасних 
умовах.

Ключовою проблемою оптимізації ЕЕС є 
створення такої структури системи, яка на базі 
доступних ресурсів була б спроможна забез-
печити високий рівень соціальної стабільності, 
необхідний рівень економічного розвитку і від-
повідні екологічні умови функціонування соці-
уму і природних екосистем в цілому.

Оптимальність функціонування ЕЕС визна-
чається багатьма факторами, які встановлюють 
режими функціонування її головних підсистем. 
Ефективне функціонування ЕЕС є тією необ-
хідною базою, яка забезпечує гомеостатичний 
баланс динаміки системи і є фундаментом стій-
кого розвитку.

Інтегральний критерій оптимального функ-
ціонування ЕЕС є функцією економічних, еко-
логічних і соціальних параметрів системи. Для 
глобальної ЕЕС ними можуть бути:

а) розміри валового системного продукту, 
що припадає на одного жителя, і ступені стій-
кості природно-господарських комплексів;

б) величини екологічного потенціалу і 
забруднення навколишнього середовища;

в) рівень соціальної напруженості в регіоні і 
потенціалу відтворювання соціуму.

Оптимальне функціонування ЕЕС багато в 
чому визначається відповідним режимом функ-
ціонування виробничої системи, який встанов-
люється потребами соціуму і можливостями 
екологічної підсистеми. Зокрема, оптималь-
ністю ресурсоспоживання в межах виробни-
чої підсистеми, оптимальним розподілом при-

родного, людського і соціального капіталів в 
процесі функціонування ЕЕС, ефективністю 
виробничих технологій стосовно збереження 
природних екосистем.

На сьогоднішньому етапі розвитку світо-
вої цивілізації особливі вимоги ставляться до 
ефективності виробничої підсистеми, і насам-
перед до галузей і виробництв, які спеціалізу-
ються на первинній переробці, відтворюванні і 
охороні природного капіталу. Потенційні мож-
ливості оптимального природокористування 
визначаються розмірами наявного економіч-
ного ресурсу, необхідного для недопущення 
техногенного руйнування природного серед-
овища і підготовки природних ресурсів до їх 
подальшого використовування.

На конференції ООН з навколишнього серед-
овища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992) була 
поставлена проблема необхідності переходу 
світової спільноти до стійкого розвитку, який 
забезпечував би баланс між вирішенням соці-
ально-економічних проблем і збереженням 
навколишнього середовища, задоволенням 
життєвих потреб нинішнього покоління і забез-
печенням потреб майбутніх поколінь. Стійкий 
розвиток ЕЕС в матеріалах конференції харак-
теризує швидше мету, а не процес оптимізації 
функціонування соціально-природних систем.

Оптимізація розвитку ЕЕС передбачає досяг-
нення всіх поставлених цілей стійкого розви-
тку, оптимізацію балансу між цілями і рівними 
можливостями для їх досягнення нині і невдо-
взі з врахуванням інтересів всіх поколінь і всіх 
регіонів. Оптимізація розвитку системи люд-
ської цивілізації – це обґрунтовування балансу 
загальних чинників розвитку (ресурсних, еко-
номічних, соціальних, екологічних) і їх вико-
ристовування відповідно до стратегічних і так-
тичних задач системного розвитку, скерування 
розвитку до ресурсної забезпеченості вироб-
ництва, соціальної стабільності, економічного 
зростання і екологічної безпеки, функціону-
вання системи в цілому і головних її підсистем.

Оптимізація повинна здійснюватись в галузі 
доступних в даний момент знань про безпечні 
шляхи розвитку природно-антропогенних систем. 
Гарантування екологічної безпеки вимагає реалі-
зації комплексу заходів, спрямованих на забез-
печення стійкого розвитку природних систем для 
задоволення потреб особи, суспільства, і досяг-
нення мінімізації збитку, що заподіюється природ-
ним системам діяльністю людини. В цьому плані 
екологічна безпека передбачає певний рівень 
поінформованості про екологічні проблеми кон-
кретної природно-господарської системи, про 
доступні методи керування розвитком, про вплив 
господарської діяльності на навколишнє природне 
середовище (межі якого, взагалі, можуть не збіга-
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тися з межами конкретної ЕЕС). При цьому слід 
брати до уваги той факт, що будь-які глобальні 
зміни, обумовлені природними процесами, мають 
енергетику в декілька разів більшу, ніж та, яку сьо-
годні виробляє людство.

Можливі екологічні критерії оптимальності 
функціонування ЕЕС:

– економічний оптимум забруднення;
– максимально можливий обсяг зниження 

викидів при даній технологічній структурі;
– мінімізація екологічного ризику;
– мінімальний вплив на навколишнє серед-

овище;
– оптимальний характер і структура вироб-

ництва економічних благ і послуг;
– визначення оптимальної системи матері-

альних і нематеріальних цінностей.
Аналіз цих змін вимагає достовірності і 

повноти параметрів розвитку як глобальних, 
так і локальних ЕЕС. Водночас, принциповий 
недолік документів, прийнятих про стійкий роз-
виток в глобальних масштабах, полягає в тому, 
що в них не простежується локальний аспект 
реалізації системного підходу до стійкого роз-
витку суспільства і природних систем, що є 
основою його життєдіяльності, немає обґрун-
тованих відповідей на низку питань, а саме:

– як забезпечити системний оптимальний 
розвиток на різних рівнях в масштабах всього 
суспільства і на окремих територіях, і окре-
мими виробництвами?;

– які необхідні для цього механізми, що 
дозволяють отримати очікуваний ефект?;

– як забезпечити оптимальну взаємодію 
між такими об’єктами, як джерела техногенних 
викидів і природні екосистеми, в рамках забез-
печення стійкого розвитку?

Відповіді на ці питання залежать від наявності 
природно-ресурсного потенціалу конкретної 
території, від ідеології управління і організації 
господарської діяльності, від структури функ-
ціонуючої виробничої підсистеми і характеру її 
технологій, від ступеня стійкості і порушеності 
територіальних екосистем. Відповідно на кож-
ному рівні існує необхідність пошуку оптималь-
них системних рішень, що припускають і специ-
фічні форми їх реалізації.

При аналізі проблеми оптимальності в умо-
вах соціально-економічної кризи необхідно 
враховувати наступні наслідки, пов’язані з 
досягненням оптимальності функціонування 
виробничої підсистеми:

– зміна системи управління і її цільових 
установок і функцій;

– зміна територіальної організації еконо-
міки і структури інформаційних зв'язків;

– зміни зв'язків між виробниками і спожива-
чами;

– перегляд діючих соціальних імперативів, 
моральних і етичних норм.

При перебудові виробничої системи, що від-
бувається без врахування її взаємозв’язків з 
головними підсистемами ЕЕС, як правило, реа-
лізуються наступні основні сценарії природоко-
ристування [4, ст. 204]:

– екстенсивне використовування природ-
них ресурсів при мінімальних змінах техніко-
технологічних і організаційних основ виробни-
цтва;

– залучення іноземних інвестицій і техно-
логій, здатних підвищити економічну ефек-
тивність перетворюваних структур і знизити 
небезпечну дію на навколишнє середовище;

– орієнтація, в першу чергу, на використо-
вування технологічних і соціально-економіч-
них внутрішніх резервів і ресурсів.

Але при будь-якому варіанті власні при-
родні, економічні і соціальні ресурси системи 
залишаються головним чинником, що визначає 
форми і швидкість перетворень.

До обмежень, що впливають на характер 
оптимізації, відносяться: 

– рівень технологічного розвитку, який 
характеризується структурою і морфологією 
виробничих технологій, що визначають спосіб 
використання природних ресурсів;

– соціальний потенціал суспільства, що 
характеризує рівень усвідомлення індивідом 
свого відношення до структур управління, 
рівень технічної і гуманітарної культури, масш-
таби соціальних структурних перетворень.

Глобальне завдання оптимальних перетво-
рень полягає в послідовній гармонізації вироб-
ництва і соціуму на основі реалізації загальних 
закономірностей становлення техносферних 
територіальних структур, що забезпечують 
збалансоване природокористування.

Оптимізацію ЕЕС можна здійснювати двома 
шляхами: економічним і екологічним. Еко-
номічний підхід включає заборону зростання 
народонаселення, заохочення науково-техніч-
ного розвитку, оптимальне збільшення чинни-
ків виробництва добробуту, оцінку ресурсів 
відповідно до їх відносної обмеженості (дефі-
цитності), зміну в структурі виробництва і спо-
живання для заборони запасів дефіцитних 
ресурсів. Екологічний підхід включає враху-
вання ролі як техногенного, так і природного 
капіталів, зокрема, унікальних особливостей 
природних благ, незамінності функцій природ-
ного капіталу, безповоротності змін в природі.

Вибір критеріїв оптимальності для ЕЕС є 
надзвичайно складною проблемою. Для ЕЕС 
характерна багаторівнева оптимізація, при якій 
відбувається узгодження критеріїв оптималь-
ності трьох її основних підсистем: екологічної, 
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виробничої і соціальної. Основою формування 
критеріїв функціонування ЕЕС повинен стати 
той беззаперечний факт, що на межі XX-XXI ст. 
стало очевидно, що протиріччя між наростаю-
чими потребами суспільства і порівняно обме-
женими можливостями біосфери ставлять під 
загрозу подальше існування людини. Питання 
екологічно безпечного розвитку цивілізації 
опинились висунутими на передній план нау-
кового пошуку, суспільної свідомості в цілому. 
Критерії оптимізації ЕЕС повинні забезпечити 
відтворення природних ресурсів екосистем в 
цілому, дотримання еколого-економічної рів-
новаги, удосконалювання еколого-економіч-
них відносин [4, ст. 208].

Оптимальне функціонування ЕЕС повинно 
забезпечити екологічно чисте виробництво, і іде-
альним в цьому плані є органічне «вписування» 
виробничих процесів у природно-антропогенні. 
У межах ЕЕС високі темпи і агресивний щодо 
природи характер господарської діяльності 
сприяють розвитку еколого-економічних проти-

річ, що виникають із двох протилежних тенден-
цій продуктивних сил: продуктивної і споживчої. 
Еколого-економічні протиріччя впливають на 
формування стійкої суспільної потреби до ство-
рення екологічно безпечного типу відтворення. 
Загострення цих суперечностей на сучасному 
етапі розвитку свідчить про явний дисбаланс 
еколого-економічного розвитку.

Висновки. Специфіка сьогоднішньої ситуації 
полягає в тому, що накопичувані десятиліттями 
екологічні проблеми тепер треба вирішувати в 
зовсім інших політичних та економічних умовах. 
У зв’язку з цим надзвичайно актуальними є еко-
лого-економічні дослідження трансформаційних 
процесів, наукове обґрунтування стратегії еко-
логічної політики держави. Саме тому, процес 
оптимізації еколого-економічної політики забез-
печить можливість вазємопов’язаного, внутріш-
нього збалансованого функціонування головних 
факторів: природа, соціум, виробництво, що в 
свою чергу призведе до сталого екологічно зба-
лансованого розвитку національної економіки.
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Ivanova Т.V.

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL 
AND ECONOMIC POLICY OF UKRAINE

The article deals with the problems and peculiarities of the formation mechanism of nature in Ukraine 
and ways to increase its efficiency and prospects of environmental and economic policy. The article 
deals with the optimization measures policy and the role of government in creating effective eco-ori-
ented mechanism of nature.

The specifics of the current situation is that environmental issues Accumulating decades now we 
have to solve a very different political and economic conditions. In this connection is extremely impor-
tant environmental and economic studies of transformation processes, scientific substantiation of the 
strategy of environmental policy. Therefore, the process of optimization of environmental and eco-
nomic policy would allow vazyemopov'yazanoho, balanced functioning of the internal main factors: 
nature, society, production, which in turn will lead to sustainable environmentally sustainable develop-
ment of the national economy.

Key words: environmental policy, environmental and economic policy, ecological and economic 
system optimization, sustainable development.
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ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ

Дослідження присвячено питанням підвищення рівня валютної безпеки України. Дано харак-
теристику динаміки валютного курсу в Україні. Здійснено огляд основних чинників впливу на 
валютний курс, зокрема чинників інфляції, стану рахунку сальдо товарів платіжного балансу. Як 
індикатор конкурентоспроможності національного господарства використано індекс глобальної 
конкурентоздатності. Дано характеристику існуючого рівня та динаміки позиції України згідно 
індексу глобальної конкурентоспроможності. Деталізовано основні фактори зниження даної 
позиції, а саме – корупцію, високу інфляцію, неефективну державну бюрократію. Запропоновано 
шляхи мінімізації негативних чинників впливу й на цій основі забезпечення підвищення рівня 
валютної безпеки України.

Ключові слова: валютна безпека, конкурентоспроможність, державний бюджет, тіньова еконо-
міка, олігархи, інфляція, судова реформа, антикорупційні суди.

Статью посвящено вопросам повышения уровня валютной безопасности Украины. Дано харак-
теристику динамики валютного курса в Украине. Проведено обзор основних факторов влияния 
на валютный курс, в частности факторов инфляции, состояния счета сальдо товаров платежного 
баланса. Как индикатор конкурентоспособности национального хозяйства использован индекс 
глобальной конкурентоспособности. Дана характеристика существующего уровня и динамики 
позиции Украины согласно индекса глобальной конкурентоспособности. Детализированно 
основные факторы снижения данной позиции, а именно – коррупцию, высокую инфляцию, неэф-
фективную государственную бюрократию. Предложены пути минимизации негативных факторов 
влияния и на этой основе обеспечения повышения уровня валютной безопасности Украины. 

Ключевые слова: валютная безопасность, конкурентоспособность, государственный бюджет, 
теневая экономика, олигархи, инфляция, судебная реформа, антикоррупционные суды.

Постановка проблеми. Сьогодні розвинуті 
держави світу значну увагу приділяють питанню 
забезпечення власної економічної безпеки та 
підвищення її потенціалу. Україна прагне інте-
грації до ЄС. В той же час економічна політика 
України не відповідає основним стандартам ЄС. 
В Україні вже постійними є надто високі темпи 
інфляції, значні рівні бюджетного дефіциту, 
вагоме від’ємне сальдо платіжного балансу. 
Національна валюта за останні двадцять років 
знецінилася у 17 разів щодо долара США. 
З огляду на вищенаведене, в Україні вкрай акту-
альними є питання про якісне підвищення рівня 
валютної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Валютна безпека є досить молодою наукою. 
Офіційне визнання на Заході вона отримала з 
1985 р., а в Україні – з перших років незалеж-
ності. Сьогодні вчення про економічну безпеку 
та її складову – валютну безпеку, розвивається 
швидкими темпами. Найактуальніші питання з 
цієї галузі знайшли своє відображення у працях 
О. Барановського, І. Бінько, В. Гейця, В. Горбу-
ліна, Я. Жаліла, М. Данилович-Кропивницької, 

М. Єрмошенко, В. Мунтіяна, Г. Пасгернак-Тара-
нушенка, І. Червякова, В. Шлемко та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Враховуючи перспективи 
подальшого економічного розвитку України, 
бажання інтегруватися в ЄС, необхідно виокре-
мити основні причини низького рівня валютної 
безпеки України та пропонувати шляхи мінімі-
зації цих причин.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Здійснити аналіз основних проблем 
існуючого рівня валютної безпеки України, 
дати характеристику їх причин й запропону-
вати шляхи усунення цих причин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
24 серпня 2016 року український народ відсвят-
кував 25 років відновлення своєї державності. 
Озираючись на чверть столітній шлях, українців 
охоплюють двоякі почуття. 

З одного боку є гордість, що у 1991 році 
ми реалізували мрію десятків поколінь, які 
понад усе прагнули відновлення державності 
України. Ми добре пам’ятаємо, що для реалі-
зації цієї мети український народ поніс коло-
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сальні жертви. Адже протягом століть окупації 
загарбниками були знищені десятки мільйонів 
патріотів України. Вогнем і мечем, голодом 
та депортаціями вщент сплюндровано тисячі 
українських сіл та містечок.

Поряд з цим є цілком закономірне розу-
міння, що відновивши державність, український 
народ за 25 років так і не став повноправним 
господарем в Україні. Влада щороку обіцяє гро-
мадянам грандіозні реформи. Натомість з року 
в рік держава все більше скочується на перифе-
рію світового розвитку. На часі ставити питання 
про кризовий стан економічної безпеки дер-
жави, зокрема – валютної безпеки, адже через 
валютну систему національна економіка вза-
ємодіє з усім світом.

З погляду національної економіки, валютна 
безпека — це такий стан курсоутворення, який 
створює оптимальні умови для поступального 
розвитку вітчизняного експорту, безперешкод-
ного припливу в країну іноземних інвестицій, 
інтеграції України до світової економічної сис-
теми, а також максимально захищає від потря-
сінь на міжнародних валютних ринках.

Основним індикатором валютної безпеки є 
обмінний курс національної валюти. Інформа-
ція про динаміку обмінного курсу гривні сто-
совно долара США протягом 1996-2016 років 
відображена на рис. 1.
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 Рис. 1. Динаміка обмінного курсу гривні  
щодо доллара США протягом 1996-2016 р., 

станом на кінець року.
Підготовано на основі: Курс валют НБУ. – [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу: finance.i.ua/nbu/

В досліджуваному проміжку часу обмін-
ний курс гривні не корелювався щороку від-
повідно до рівня купівельної спроможності 
гривни. Наприклад, протягом 2005-2007 років 
купівельна спроможність гривні за рахунок 
інфляційних процесів зменшилася на 35,3% 
(113,5 х 1,1 х 1,1 = 135,3). В той же час (згідно 
валютної стратегії уряду та НБУ) обмінний курс 
гривні протягом 2005-2007 років залишався 
стабільним 5,05 грн./долл. США [1]. Така дис-
пропорція не могла існувати у довготривалому 
періоді.

Вагомим фактором впливу на валютний 
курс в Україні є інфляція. Згідно інформації з 
рис. 2 в Україні протягом досліджуваного про-
міжку часу відбувалися значні інфляційні про-

цеси [2, с. 31]. Це призводило до знецінення купі-
вельної спроможності національної валюти, що 
в підсумку потенційно негативно позначалося 
на обмінному курсі гривні.
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Рис. 2. Інфляція (індекс споживчих цін) в 
Україні протягом 1996-2015 р., %.

Підготовано на основі: Статистичний щорічник Укра-
їни за 2015 рік. Державна служба статистики Укра-
їни. – Київ: 2016. – С. 31.

З огляду на вищенаведене, власники заоща-
джень у національній валюті намагалися кон-
вертувати її в більш стійку (тверду) валюту, 
наприклад в долари США. Це сприяло ще біль-
шому потенційному зниженню курсу націо-
нальної валюти, зокрема щодо долара США. 

Протягом 1996-2016 років зниження обмін-
ного курсу гривни відбувалося не плавно, а 
стрибкоподібно. За минулі двадцять років мали 
місце три значні стрибкоподібні падіння обмін-
ного курсу гривни. 

Перший – з серпня 1998 року до грудня 
1999 року, коли в процесі розгортання «азій-
ської» кризи обмінний курс гривни щодо 
долара США знизився з 1,9 грн./долар США до 
5,22 грн./дол. США. Тобто – у 2,75 разів.

Другий – з серпня 2008 року по грудень 
2008 року, коли в процесі розгортання «світової 
фінансової» кризи обмінний курс гривни щодо 
долара США знизився з 5,05 грн./дол. США до 
7,70 грн./дол. США. Тобто – на 52,5%.

Третій – з березня 2014 року по грудень 
2015 року, коли в процесі розгортання «росій-
ської весни» та окупації Росією українських 
територій Криму та Донбасу, обмінний 
курс гривни щодо долара США знизився з  
7,99 грн./дол. США до 24,00 грн./дол. США. 
Тобто – у 3,0 разів.

Вагомим чинником зниження валютного 
курсу гривни є негативне сальдо товарів пла-
тіжного балансу України, дефіцит якого протя-
гом 1996-2016 років сягнув 125,7 мільярдів дола-
рів США [3]. 

Керівництво України впродовж 1996-2016 ро- 
ків на належному рівні не стимулювало вну-
трішнього попиту на вітчизняні товари, не 
працювало над імпортозаміщенням та змен-
шенням негативного сальдо товарів платіж-
ного балансу, а основну увагу приділяло збіль-
шенню валютних надходжень від експорту 
товарів та послуг. Внаслідок такої стратегії роз-
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витку залежність економіки України від зовніш-
ніх ринків є надто високою, про що свідчить 
інформація з рис. 3.
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Рис. 3. Співвідношення обсягу експорту 
товарів та послуг з України до обсягу ВВП 

протягом 1996-2014 р., %.
Підготовано на основі: Статистичний щорічник Укра-
їни за 2015 рік. Державна служба статистики Укра-
їни. – Київ: 2016. – С. 399.

Усі три вищенаведені процеси падіння обмін-
ного курсу гривни напряму пов’язані з зна-
чним зниженням попиту на українські товари 
на зовнішніх ринках. Наслідком такої ситуа-
ції було різке зростання негативного сальдо 
балансу товарів платіжного балансу держави. 
Наприклад, у вересні 2008 року світову еко-
номіку охопила фінансова криза. Попит на 
експорт з України недорогоцінних металів та 
виробів з них зменшився на 70%. Протягом 

жовтня-грудня 2008 були зупинені та просто-
ювали переважна більшість вітчизняних мета-
лургійних комбінатів. Як наслідок, негативне 
сальдо балансу товарів у 2008 році сягнуло 
16,1 млрд. дол. США [3].

У кризових ситуаціях, щоб підвищити в 
ціновому сегменті конкурентоспроможність 
українських товарів на світовому ринку, керів-
ництво України впродовж 1996-2016 років йде 
шляхом зниження обмінного курсу гривні. 
Зокрема восени 2008 року обмінний курс 
гривні з 5,05 грн./дол. США було знижено до  
7,7 грн./дол. США, тобто на 60%. Для довідки, 
національна валюта Чехії у той же період 
200 року здешевшала лише на 2%. 

Значне зниження обмінного курсу гривни 
у 2014-2015 роках керівництво держави 
виправдовує війною Росії проти України, 
окупацією українських територій в Криму 
та на Донбасі й фактичним обмеженням 
російського ринку для збуту українських  
товарів. 

Згідно інформації з табл. 1, у 1996 році на 
російський ринок припадало 38,7% експорту 
товарів з України. У 2015 році – лише 12,7%. 
Тобто, частка експорту з України товарів на 
російський ринок протягом 1996-2015 років 
зменшилася на 26,0%-х пункти [2, с. 399-401].

Таблиця 1
Структура експорту з України товарів у розрізі держав за 1996 та 2015 роки

№  
з/п Держави

Значення показників 
(млн. дол. США) Структура, % Відхилення 

структури, 
%-х пунктів1996 2015 1996 2015

1 Білорусь 722,5 870,7 5,0 2,3 - 2,7
2 Єгипет 96,8 2079,8 0,7 5,5 + 4,8
3 Індія 82,3 1444,1 0,6 3,8 + 3,2
4 Іран, Ісламська Республіка 116,5 472,5 0,8 1,2 + 0,4
5 Ірак 0,00 533,6 0,0 1,4 + 1,4
6 Іспанія 90,2 1979,8 0,6 5,2 + 4,6
7 Казахстан 90,9 712,7 0,6 1,9 + 1,3
8 Китай 768,1 2399,1 5,3 6,3 + 1,0
9 Молдова 237,8 524,3 1,7 1,4 - 0,3
10 Нідерланди 99,7 905,7 0,7 2,4 + 1,7
11 Німеччина 421,9 1328,7 2,9 3,5 + 0,6
12 Польща 362,7 1977,3 2,5 5,2 + 2,7
13 Росія 5577,4 4827,7 38,7 12,7 - 26,0
14 Румунія 157,3 569,9 1,1 1,5 + 0,4
15 Саудівська Аравія 28,1 761,6 0,2 2,0 + 1,8
16 Словаччина 230,6 468,8 1,6 1,2 - 0,4
17 Туреччина 408,7 2771,8 2,8 7,3 + 4,5
18 Угорщина 371,6 909,7 2,6 2,4 - 0,2
19 Франція 111,1 497,9 0,8 1,3 + 0,5
20 Чеська Республіка 143,0 541,0 1,0 1,4 + 0,4
21 Всього експорту 14400,8 38127,1 100,0 100,0 Х

Підготовано на основі: Статистичний щорічник України за 2015 рік. Державна служба статистики України. – 
К., 2016. – С. 399-401.
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Натомість слід наголосити, що вітчизняні 
експортери стрімко освоюють інші перспек-
тивні ринки. Наприклад, частка експорту това-
рів з України в Єгипет за досліджуваний період 
часу зросла на 4,8%-х пункти, у Китай – на 
4,6%-х пункти, у Туреччину – на 4,5%-х пункти 
[2, с. 399-401].

Активне або пасивне сальдо торговель-
ного балансу характеризує конкурентоспро-
можність країни на світовому ринку. З огляду 
на загальне пасивне сальдо балансу товарів 
України, конкурентоспроможність вітчизняних 
товарі на світовому ринку є недостатньою. 

Щоб об’єктивно та неупереджено дати харак-
теристику вищенаведеній ситуації щодо стану 
конкурентоспроможності України, скористай-
мося інформацією про стан та динаміку індексу 
глобальної конкурентоспроможності (І Г К) [4]. 
Цей індекс є загальнопланетарним досліджен-
ням, яке здійснює Всесвітній економічний форум. 
А в сучасній світовій системі конкурентоспро-
можність національного господарства є визна-
чальним чинником економічної безпеки країни. 

Згідно інформації з табл. 2, показник Укра-
їни за І Г К протягом 2012-2017 років знизився 
з 73-ї позиції у 2012-2013 роках до 85-ї позиції 
у 2016-2017 роках. Така динаміка є вагомим 
негативним явищем у розвитку держави. У той 
же час, аналогічний показник Польщі покра-
щився з 41-ї позиції до 36-ї, а Росії – покращився  
з 67-ї позиції до 43-ї.

Щоб зрозуміти причини вищенаведених 
результатів динаміки позиції України за І Г К, 
розглянемо внутрішній зміст даного індексу.

І Г К складається з більш ніж 100 змінних, 
що згруповані у 12-ть контрольних показників 
(«Інституції», «Інфраструктура», «Макроеко-
номічне середовище», «Охорона здоров'я та 
початкова освіта», «Вища освіта і професійна 
підготовка», «Ефективність ринку товарів», 
«Ефективність ринку праці», «Розвиток фінан-
сового ринку», «Технологічна готовність», 
«Розмір ринку», «Відповідність підприємництва 
сучасним вимогам» та «Інноваційний потен-
ціал») за 3-ма основними групами субіндексів: 
«Основні вимоги», «Підсилювачі продуктив-
ності» та «Інновації та фактори вдосконалення».

Як вирішити проблему щодо забезпечення 
покращення позиції України в індексі глобаль-
ної конкурентоспроможності? Для початку, 
варто проаналізувати найбільш проблемні 
складники індексу. А саме, у 2016-2017 роках 
серед 138 країн Україна має:

– останнє –138 місце за міцністю банків;
– передостаннє – 137 місце за регулюван-

ням фондових бірж;
– третє з кінця – 136 місце за інфляційними 

змінами;
– четверте з кінця – 134 місце за якістю 

доріг;
– десяте з кінця – 129 місце за марнотрат-

ство бюджетних коштів. 
В фінансовій сфері України впродовж  

1991-2016 років здійснюються масштабні афери 
з розкрадання коштів. Наслідком такої ситуації 
у кризові періоди є масове банкрутство попе-
редньо розкрадених банків, кредитних спі-
лок, інвестиційних фондів тощо. Такі повальні 

Таблиця 2
Позиції України та її сусідів за індексом глобальної конкурентоспроможності

№  
з/п Країни

Значення показників
2012-2013  

(з 144 країн)
2013-2014  

(з 148 країн)
2014-2015  

(з 144 країн)
2015-2016  

(з 140 країн)
2016-2017  

(з 138 країн)
1 Україна 73 84 76 79 85
2 Польща 41 42 43 41 36
3 Росія 67 64 53 45 43

Підготовано на основі: Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспромож-
ності 2016-2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: edclub.com.ua/analityka/poz.

Таблиця 3
Індекс глобальної конкурентоспроможності України 

Показники
2014-2015 2015-2016 2016-2017
144 країни 140 країн 138 країн

Загальний індекс (позиція) 76 79 85
- марнотратство державних витрат 138 134 129
- якість доріг 139 132 134
- інфляція, зміна за рік % 75 134 136
- міцність банків 138 140 138
- регулювання фондових бірж 127 135 137

Підготовано на основі: Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспромож-
ності 2016-2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: edclub.com.ua/analityka/poz.
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банкрутства мали місце у 2009-2010 та у  
2014-2015 роках. 

В Україні ще ніхто з крупних махінаторів 
фінансової сфери не поніс заслуженного пока-
рання. Ці завідомо протиправні дії правоохо-
ронні органи й сьогодні як правило «списують» 
на цивільно-правові відносини. Такий стан спав 
є запорукою того, що зазначені зловживання 
у фінансовій сфері будуть продовжуватися й 
надалі й стимулюватимуть інфляцію. 

Нинішні заходи влади у боротьбі з розкра-
данням коштів бюджету ще мало ефективні. 
Згідно оцінки міжнародних експертів, позиція 
держави в проблемі марнотратства бюджет-
них коштів з 6-го місця з кінця у 2014-2015 роках 
покращилася лише до 10 місця з кінця (129 пози-
ція) у 2016-2017 роках. 

Україна в індексі глобальної конкуренто-
спроможності за 2016-2017 роки займає 5-е 
місце з кінця за якістю автомобільних доріг. У 
нас, як ніде в світі, бракує коштів на ремонт та 
будівництво доріг. А ті мізерні кошти, що виді-
ляються на ці цілі, освоюються з рекордним 
марнотратством. 

За таких обставин стає зрозумілим, чому 
Україна за позицією глобальної конкуренто-
спроможності у 2016-2017 роках поступається не 
лише добре відомому українцям по колишньому 
СРСР Таджикистану, який має 77-у позицію, але 
й Намібії з Південної Африки з її 84-ю позицією.

Підсумовуючи наведену вище інформацію, 
є підстави стверджувати, що впродовж остан-
ніх 20 років влада в Україні проводила валютну 
політику, яка суперечить загальновизнаним 
світовим нормам. Основними причинами 
таких результатів є повна безкарність злочи-
нів високопосадовців, які, зокрема, причетні 
до марнотратства бюджетних коштів держави. 
Наслідком такої безкарності є висока інфляція, 
колосальне зниження валютного курсу гривни, 
низька глобальна конкурентоспроможність 
України в цілому. Наприклад, якщо у вересні 
2016 року за одну гривню можна було при-
дбати два польських злотих, то у 2016 році за 
один польський злотий треба було заплатити 
6,8 гривни. Тобто, протягом 1996-2016 років 
гривня стосовно польського злотого знеціни-
лася у 13,6 разів [8, с. 873].

Складність існуючої ситуації полягає у тому, 
що вищенаведені проблеми в своїй основі 
носять системний характер, їх перебіг коор-
динується з-за кордону з метою дискредитації 

самої ідеї державності України. Згідно слів віце-
президента США Д. Байдена – Росія використо-
вує корупцію як інструмент тиску на Україну [5].

Згідно інформації Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, рівень тіньової еко-
номіки в Україні у 2015 році склав біля 40% [6]. 
Враховуючи, що у 2015 році ВВП України стано-
вив 1979,5 млрд. грн., то чисті прибутки тіньового 
сектору у 2015 році склали біля 790 млрд. грн.  
(1979,5 млрд. грн. х 0,40 = 790 млрд. грн.), з 
яких понад 500 млрд. грн. припадає на корпо-
ративний сектор, що належить олігархам. 

Поряд з вищенаведеним, в Україні колосаль-
них масштабів сягають обсяги уникнення від 
оподаткування прибутку суб’єктів господарю-
вання шляхом махінацій через офшорні компа-
нії. Ці оборудки відбуваються «згідно з чинним 
законодавством». Адже сам перелік офшорних 
зон затверджується розпорядженням Кабінету 
Міністрів України [7]. 

Зменшення рівня тіньовизації національного 
господарства повинно відбуватися на основі 
системних поетапних змін у діяльності контро- 
люючих органів. Підприємств – лідерів тіньо-
вого сектору в Україні є лише кілька сотень 
і навести з ними порядок технічно не скла-
дає жодної проблеми. Існуюча ситуація, коли 
основна маса корпоративного сектору пра-
цює з рентабельністю операційної діяльності  
у 2-4 % [2, c. 480] є цинічною.

Підняті проблеми залишатимуться не виріше-
ними, допоки в державі не буде реальних пока-
рань за злочини чиновництва та шахраїв. Для 
вирішення даного питання слід в найкоротші 
терміни запровадити антикорупційні суди та 
впродовж 2017 року здійснити судову реформу.

Висновки. При реалізації пропонова-
них заходів щорічний витік з України тіньо-
вого капіталу за кордон значно скоротиться. 
Бюджетна політика стане більш збалансованою 
та матиме перспективу наблизитися за рівнем 
бюджетного дефіциту до стандартів ЄС. Вна-
слідок цього мінімізуватиметься інфляція та 
створиться потужний стимул економічного 
зростання за рахунок чинників внутрішнього 
попиту. В підсумку національне господарство 
стане стабільнішим, а якість валютної безпеки 
України щороку суттєво покращуватиметься 
як за рахунок поліпшення вищезазначених 
п’яти найбільш вразливих показників індексу 
глобальної конкурентоспроможності, так і в 
цілому. 
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CURRENCY SAFETY OF UKRAINE – THE STATE AND PROSPECTS  
OF PERFECTION

The article is devoted to the questions of Ukrainian currency security level reinforcement. There was 
characterized the dynamics of exchange rate in Ukraine.

There were learned the main factors effecting the exchange rate, namely the factors of the inflation 
and the state of goods balance in balance of payments. Global competitiveness index was used as the 
indicator of national economy competitiveness. The existing level and the dynamics of Ukrainian posi-
tion according to the global competitiveness index were characterized. There were detailed the main 
factors of the decrease of this position, namely – corruption, high inflation, ineffective public bureau-
cracy. There were offered the ways of lowering the influence of negative factors with Ukrainian currency 
security reinforcement being provided on this basis.
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judicial reform, anti-corruption courts.



46

ВИПУСК № 2(58), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Вступ та постановки проблеми. Складні 
багатовекторні трансформації системи рин-
кових відносин, що реалізуються на засадах 
співпраці держави та бізнесу, загострюють 
важливість інтернаціоналізації досвіду позиці-
онування ролі органів державного управління 
(ОДУ), а також приватного підприємництва у 
ході реалізації проектів ДПП регіонального 
рівня. За таких умов, особливої актуальності 
набуває запровадження послідовності інститу-
ційних реформ, що забезпечують одночасну 
можливість для ОДУ продовжувати виступати 
у ролі головного суб’єкта регулювання, а для 
приватного бізнесу – активно та обґрунтовано 
втручатись у процеси реалізації партнерських 
проектів з метою забезпечення балансу гро-
мадських та комерційних інтересів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. В класичних працях зарубіжних науков-
ців – Дж. Кейнса, М. Блауга, П. Самуельсона, 
П. Друкера, М. Портера, розроблено осново-
положні теоретичні підходи до розвитку ДПП, 
а практиками протягом достатньо тривалого 
часу апробовано моделі, форми та механізми 
продуктивної співпраці ОДУ та бізнесу. Ґрун-

товні дослідження питань взаємодії держави 
та малого бізнесу, становлення та реалізації 
різноманітних форм співпраці між ними здій-
снили А. Акінтойє, Б. Флавбйорг, Д. Хельм, 
Г. Ходж, Т. Мерна, Є. Савас, Г. Тейсман, 
Р. Вікерманн та ін. [1-8]. Проблематика та пер-
спективи становлення вітчизняної сфери ДПП 
висвітлені у працях Винницького Б., Геєця В., 
Данилишина Б., Павлюк К., Шилепницького П. 
[9-13] (рис. 1). Однак, незважаючи на численні 
дослідження та досконалу вивчення елемен-
тів механізму ДПП, недостатньо висвітленими 
залишаються проблеми адаптації передового 
зарубіжного досвіду упорядкування гострих 
питань співпраці держави та бізнесу до вітчиз-
няних реалій. 

Метою дослідження є узагальнення тео-
ретико-методичних засад здійснення ДПП в 
масштабах національної економіки та розробка 
рекомендації щодо формування, практич-
ного використання та подальшого поліпшення 
механізму його державного регулювання з 
врахуванням інтернаціонального досвіду парт-
нерського узгодження інтересів співпраці зі 
сторони ОДУ та приватного бізнесу.

УДК 338.242.2:338.242.4
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ  
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Статтю присвячено проблемам дослідження та узагальнення теоретико-методичних засад 
здійснення державно-приватного партнерства (ДПП) в масштабах національної економіки та роз-
робці рекомендацій щодо формування, практичного використання та подальшого поліпшення 
механізму його регулювання у процесі інтернаціоналізації підходів до здійснення конкретних про-
ектів. Узагальнюються методологічні підходи до визначення сутності ДПП, механізму його регу-
лювання, уточняється класифікація форм та методів регулювання ДПП, систематизується міжна-
родний досвід реалізації проектів ДПП в різних сферах діяльності з метою його застосування в 
економіці України.
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Статья посвящена проблемам исследования и обобщения теоретических и методических 
основ осуществления государственно-частного партнерства (ГЧП) в масштабах национальной 
экономики, разработке рекомендаций по формированию, практическому использованию и улуч-
шению механизма его регулирования в процессе интернационализации подходов к осуществле-
нию конкретных проектов. Обобщаются методологические подходы к определению сущности 
ГЧП, механизма его регулирования, уточняется классификация форм и методов регулирования 
ГЧП, систематизируется международный опыт реализации проектов ГЧП в различных сферах дея-
тельности с целью его применения в экономике Украины.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління економікою зі сторони ОДУ здій-
снюється через регулятивний вплив на сис-
тему відносин між суб’єктами регулювання 
(держава – корпорації – громадські спілки під-
приємців та промисловців – споживачі товарів 
та послуг), що взаємодіють в рамках обмеже-
ного економічного простору з метою реалізації 
цілей та умов суспільного виробництва. Якщо 
в процесі регулювання постає питання про 
необхідність об’єднання матеріальних та нема-
теріальних ресурсів суспільства (у особі ОДУ), 
а також коштів приватного бізнесу з метою 
створення громадських благ або надання сус-
пільних послуг, то за сучасних умов розвитку 
національної економіки це відбувається пере-
важно у вигляді ДПП. 

Дослідження Хеммінга Р., Енгеля Е., Фарку-
гарсона Е., Ходжеса Дж., Істрате Е., що стосу-
ються реалізації методів та прийомів системного 
аналізу варіантів здійснення 
ДПП, дозволяють здійснити 
узагальнення міжнародного 
досвіду та удосконалити кла-
сифікацію його окремих форм 
(рис. 2). Такі форми відобража-
ють юридичні особливості сту-
пеня та масштаб співпраці ОДУ 
та приватної сторони партнер-
ства, якщо вони здійснюються 
у вигляді укладання договорів 
про надання послуг, управ-
ління, оренду, лізинг, розподіл 
продукції, створення спільних 
підприємств, акціонування 
власності, варіантів концесії, 
угод про кооперацію, догово-
рів про участь у дослідженнях 
[14-18]. 

З точки зору досягнення 
мети дослідження, здійснимо 
визначення сутності категорії 
«механізм регулювання ДПП» 
як упорядкованої системи захо-
дів адміністративно-розпоряд-
ного впливу ОДУ на комплекс 
взаємовигідних відносин між 
представниками влади, бізнесу, 
інститутів громадянського сус-
пільства, місцевих громад з 
перерозподілу повноважень у 
сфері виробництва товарів та 
надання послуг, котрі на даний 
момент здійснюються пере-
важно державними підприєм-
ствами та установами. 

Ефективне використання 
механізму регулювання ДПП 

забезпечує оптимальний характер погодження 
між сторонами співпраці широкого спектру 
питань: розподілу відповідальності, ризиків, 
зобов’язань стосовно фінансового забезпе-
чення, проектування, будівництва, експлуата-
ції, прав власності, участі в управління та роз-
поділі прибутку.

Внаслідок прямого та опосередкованого 
впливу ряду причин правового та організацій-
ного характеру, перелік застосовуваних моде-
лей ДПП в Україні, у порівнянні з міжнародною 
практикою, суттєво звужено. Він обмежуються 
контрактами на технічні послуги, послуги соці-
ального характеру, управління державними 
активами, договорами про співпрацю най-
простішого типу, угодами лізингу зі сплатою 
оренди державі, концесії, розвитку інфра-
структури, надання послуг в межах соціальної 
відповідальності корпорацій. Міжнародний 
досвід застосування моделей ДПП, у порів-

Рис. 1. Елементи механізму ДПП (міжнародна практика)
Джерело: розроблено автором

Рис. 2. Міжнародна класифікація моделей ДПП
Джерело: розроблено автором
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нянні з вітчизняним, є набагато вагомішим та 
розповсюджується на значно ширший перелік 
об’єктів інфраструктури. Зважаючи на це, вва-
жаємо за необхідне запровадження у практику 
вітчизняного регулювання ДПП міжнародного 
досвіду співпраці ОДУ та приватних інвесторів, 
який передбачає здійснення низки заходів з 
його реформування.

І. Подальший розвиток практики ДПП вима-
гає розширення переліку показників оціню-
вання його результативності. Розрахунок 
показників бюджетної, соціальної, фінансо-
вої ефективності, прийоми техніко-економіч-
ного аналізу ризиків на стадії конкурентного 
розгляду варіантів реалізації проектів ДПП 
доцільно доповнити оцінними процедурами на 

стадіях практичної реалізації проекту, а також 
стадії аналізу реалізованого проекту та його 
завершення [19].

ІІ. В контексті підвищення ефективності вико-
ристання механізму регулювання ДПП в Україні 
в умовах децентралізації управління та пере-
ходу на моделі підвищення рівня самостійності 
у ході формування та використання місцевих 
бюджетів, вагомого значення набуває процес 
диверсифікації рекомендованих до викорис-
тання моделей партнерства за окремими регі-
онами держави. Для цього слід на регулярній 
основі здійснювати інтегральне оцінювання 
фактичного стану та перспектив поширення 
ДПП у складі показників регіонального рівня 
формування (рис. 3). За результатами такого 

оцінювання може бути запро-
поновано пріоритетні заходи 
регулятивного впливу ОДУ на 
реалізацію процедур партнер-
ства.

ІІІ. Необхідними є постійні 
удосконалення вже функціо-
нуючої моделі «матриці ризи-
ків» реалізації проектів ДПП. 
При цьому слід розширювати 
перелік категорій ризиків, 
уточнювати місця їх дислокації 
(рис. 4).

IV. Враховуючи сукупність 
обставин, те, що діючий в 
Україні механізм регулювання 
ДПП підпадає під вплив харак-
терних для всіх країн факторів 
ризику та недосягнення сторо-
нами партнерства обумовле-
них попередніми домовленос-
тями економічних інтересів, а 
сам процес регулювання про-
ектів ДПП, особливо на рівні 
регіону, переслідує мету задо-
волення життєвих потреб не 
лише сторін партнерства, що 
перебувають у комерційних 
відносинах, але усього загалу 
стейкхолдерів (передовсім, 
населення як постачальника 
усіх видів ресурсів – вироб-
ничих, трудових, грошових), 
попередня експертиза про-
ектів партнерства повинна 
передбачати обов’язкові роз-
рахунки грошових потоків: 
операційної та інвестиційної 
діяльності, а також показни-
ків суспільної ефективності 
інвестиційних проектів ДПП; 
операційної, інвестиційної 

Рис. 3. Система показників оцінювання ефективності реалізації 
проектів ДПП в регіональній інфраструктурі

Джерело: розроблено автором

Рис. 4. Загрози реалізації проектів партнерства та їх дислокація 
у процесі складання «матриці ризиків» ДПП

Джерело: розроблено автором



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 49

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

та фінансової діяльності на стадії визначення 
показників комерційної ефективності у анало-
гічному переліку показників; операційної та 
інвестиційної діяльності у випадку оцінювання 
бюджетної ефективності інвестиційного про-
екту ДПП з розрахунками бюджетного ефекту 
(БЕ), дисконтованого БЕ з врахуванням кое-
фіцієнту розподілу, індексу прибутковості 
бюджетних гарантій, внутрішньої норми БЕ [19].

V. Міжнародний досвід подолання потенцій-
них загроз реалізації проектів ДПП за місцями 
дислокація у ході здійснення регулятивних дій 
ОДУ забезпечується шляхом реалізації заходів 
техніко-економічного обґрунтування, юридич-
ної експертизи, аудиту з трансакційного ціно-
утворення, формування системи нефінансових 
критеріїв для оцінювання приватних партнерів, 
тайм-менеджменту, інжинірингової експер-
тизи, антикризового менеджменту, управління 
компетенціями, операційного менеджменту, 
менеджменту надзвичайними ситуаціями, 
використання новітніх фінансових інструмен-
тів, поглибленого технічного аналізу, управ-
ління рамковими угодами, гарантування від 
непередбачуваного впливу зовнішніх ризиків 
та форс-мажору, управління постійними змі-
нами.

VI. Інтернаціоналізація досвіду набуває про-
яву у розширенні переліку етапів реалізації 
вітчизняних проектів ДПП, які мають включати: 
визначення інтересів сторін співпраці з метою 

обрання конкретного механізму ДПП; аналіз 
варіантів задоволення потреб проекту; попе-
редній аналіз придатності об’єкта до реалізації; 
технічний, юридичний, ринковий, фінансовий, 
екологічний аналіз проекту ДПП; дослідження 
проекту на ризики, прибутковість, доступність 
та цінність для споживачів; дослідження цін-
ності проекту співпраці для ринку; проведення 
обов’язкового тендеру; розрахунок обсягів 
державного фінансування для неприбуткових 
проектів ДПП; забезпечення можливості моні-
торингу проекту ДПП замовником.

VII. Практичного використання в врахуван-
ням специфіки вітчизняного законодавства у 
сфері ДПП потребує модель «змішаного контр-
акту життєвого циклу» (ЗКЖЦ) (рис. 5). ЗКЖЦ 
може бути визначено як контрактну форму 
ДПП, за якої державний партнер на конкурсній 
основі укладає з приватним партнером угоду 
на проектування, будівництво та експлуатацію 
об’єкту протягом всього життєвого циклу, здій-
снює оплату проекту рівними частинами лише 
після його введення в експлуатацію за умови 
підтримання приватним партнером об’єкту 
у відповідності до визначених функціональ-
них вимог. Залучення інвестиційних коштів за 
одним з можливих варіантів регламентується 
рекомендаціями Європейського центру екс-
пертизи [20].

Перевагами для ОДУ у випадку реалізації 
моделі ЗКЖЦ є делегування процесу справ-

Рис. 5. Організаційно-правова схема «змішаного контракту життєвого циклу»
Джерело: розроблено автором 
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ляння соціально значимих для держави функ-
цій приватному капіталу; мінімізація ризиків 
неякісного проектування; уникнення ризику 
розриву відповідальності приватного парт-
нера за проектування та будівництво об’єкта 
інфраструктури; усунення фінансових ризиків 
неналежної експлуатації; уникнення неперед-
бачуваних майбутніх витрат на підтримання 
інфраструктури. Вигоди приватного партнера 
полягають у можливості отримати крупний 
контракт на життєвий цикл об’єкта інфраструк-
тури, бути вільним у процесі вибору проектних 
та технічних рішень; фінансовій гарантії зі сто-
рони держави у процесі залучення коштів при-
ватним партнером; уникнення ризику попиту.

VIII. Запровадження ОДУ обов’язкових про-
цедур моніторингу реалізації ДПП доцільно здій-
снювати за алгоритмом, при якому об’єктом 
моніторингу виступають показники ефективності 
(рис. 6) або, як варіант, їх дисконтовані величини.

Висновки. Модернізація розвитку проектів 
ДПП в Україні, з врахуванням міжнародного 
досвіду реформування їх системи, повинна 
базуватись на таких засадах: уточнення сут-

нісних характеристик проектів партнерства з 
урахуванням усіх особливостей функціону-
вання національної економіки; раціоналізація 
національної моделі розвитку ДПП; оновлення 
переліку цілей реалізації політики ДПП; розши-
рення переліку видів економічної діяльності, 
на які поширюється практика реалізації угод 
про співпрацю; розширення переліку різно-
видів юридичного оформлення угод; пере-
гляд підходів до розширення переліку суб’єктів 
господарювання, що можуть виступати з ініці-
ативою про укладання угод про партнерство; 
розширення та уточнення змісту окремих ста-
дій реалізації ДПП; удосконалення чинного 
законодавства з питань регулювання ДПП; 
розширення повноважень сторін участі в уго-
дах; удосконалення засобів та прийомів управ-
ління ризиками здійснення угод ДПП; розробка 
дієвого механізму гарантування повернення 
інвестованих коштів учасників угод про співп-
рацю ОДУ та приватного бізнесу; організація 
постійного моніторингу проектів ДПП; роз-
робка механізму реалізації «незатребуваних 
проектів» співпраці.

Рис. 6. Блок-схема інтерактивного моніторингу проектів ДПП
Джерело: розроблено автором
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Nabulsi H.N.

THE INTERNATIONALIZATION OF THE MECHANISM  
OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The aim of the publication is to study and generalize theoretical and methodological principles of the 
implementation of the public-private partnership (PPP) in the scale of the national economy and the develop-
ment of the recommendations for the formation, practical use and further improvement of the mechanism 
of its regulation in the process of the internationalization of the approaches to the implementation of the 
specific projects. The methodological approaches to defining the essence of the PPP and the content of the 
mechanism of its regulation are summarized; the classification of modern forms and methods of the regula-
tion of the PPP is specified; the international experience to use it in the economy of Ukraine is systematized.

We formulated, based on the international experience of implementing the PPP projects, proposals for 
expanding the list of indicators evaluating its effectiveness, diversification of the recommended to use mod-
els of partnership in separate regions of the state, continuous improvement of already functioning model 
«matrix of risks» of the implementation of the PPP projects, the expansion of risk categories, development 
of the detailed maps of their prevention, weakening and elimination, elimination of the possible threats of 
the implementation of the partnership projects for places of the deployment in the implementation of regu-
latory acts of the bodies of public administration (BPA), expanding the list of stages of the implementation 
of the PPP projects, which differs from the current procedures in presence of the additional items, practical 
use, taking into account the specificity of the national legislation on the PPP model «mixed contract of life 
cycle» (DBFM), in contrast to the traditional «contract of life cycle» – modification of PFI, which is analogous 
to DBFO (Design – Build – Finance – Operate) of the PPP, involves its use in conjunction with the «mixed 
structure and investment funds» whose use is prevalent in the EU for the programming period 2014-2020, 
the introduction by the BPA of the mandatory procedures for monitoring the implementation of the PPP on 
algorithm, in which indicators of the efficiency or their discounted values serve as the object of monitoring.
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Статтю присвячено узагальненню досвіду університетів Великої Британії та міжнародних кон-
салтингових інституцій з проведення комплексних розрахунків сукупного внеску інноваційно-орі-
єнтованих вищих навчальних закладів (ІО ВНЗ) у формування показників економічного розвитку 
району постійної дислокації, регіону, країни в умовах становлення та розвитку сучасної економіки 
знань. Досліджується фактологічна база здійснення аналогічних розрахунків для вітчизняних ВНЗ, 
можливості застосування математичних моделей для їх проведення на постійній основі. Сформу-
льовано пропозиції щодо складання сателітного рахунку сектора вищої освіти у складі системи 
національних рахунків.

Ключові слова: економіка знань, державне регулювання розвитку вищої освіти, внесок універ-
ситетів у національну економіку, сателітний рахунок сектора вищої освіти.

Статья посвящена обобщению опыта университетов Великобритании и международных кон-
салтинговых учреждений по проведению комплексных расчетов совокупного вклада инноваци-
онно-ориентированных высших учебных заведений (ИО ВУЗ) в формирование показателей эко-
номического развития места их постоянной дислокации, региона, страны в условиях становления 
и развития современной экономики знаний. Исследуется фактологическая база осуществления 
аналогичных расчетов для отечественных вузов, возможности применения математических 
моделей для их проведения на постоянной основе. Сформулированы предложения по составле-
нию сателлитного счета сектора высшего образования в составе системы национальных счетов.

Ключевые слова: экономика знаний, государственное регулирование развития высшего обра-
зования: вклад университетов в национальную экономику, сателлитный счет сектора высшего 
образования.

Постановка проблеми. Пріоритетним напря-
мом діяльності знаних консалтингових інститу-
цій з міжнародним статусом, особливо протя-
гом останніх 10-15 років, є всебічне вивчення та 
детальне вимірювання внеску сучасних універ-
ситетів, як реальних центрів формування «кре-
ативного ядра» економіки знань, у розвиток 
міст, регіонів дислокації, країни в цілому. Пері-
одичні дослідження з питань моделювання та 
ідентифікації внеску університетів у розвиток 
економіки Великої Британії та її регіонів [1-4], 
Європейської Ліги дослідницьких університетів 
до економіки ЄС [5], американських [6], австра-
лійських [7], азійських [8] ВНЗ у економічний 
розвиток своїх країн надихають дослідників на 
запровадження вітчизняної практики аналогіч-
них розрахунків.

Активне просування українських універси-
тетів на шляху всебічної асоціації та наступної 
повноцінної інтеграції до європейського науко-
вого та дослідницького просторів, одночасно, 
неналежно низький рівень впливу ВНЗ на 
формування сучасної економіки знань вима-
гають посилення уваги до адаптації зарубіж-

ного досвіду/розробки оригінальних методо-
логічних підходів щодо кількісного оцінювання 
(квантифікації) економічних наслідків діяль-
ності університетів України в умовах станов-
лення сучасної економіки знань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Підсумки багаторічних теоретико-методоло-
гічних досліджень з проблематики кількісного 
вимірювання внеску сучасних ВНЗ у ринкову 
економіку, у тому числі Великої Британії, опу-
бліковано у працях таких вчених, як Арм-
стронг Х., Бендер Т., Вебстер А., Гіббонс М., 
Годдар Дж., Дейвіс Дж., Елліот Дж., Кларк Б., 
Коффілд Ф., Люндвалл Б.-А., Морган К., Райт А., 
Тейлор П., Халл П., Хіллман Дж., Чаттертон П., 
Шарль Д.

Сьогодні можна констатувати, що вже 
більше 20 років здійснюється відпрацювання 
прикладних аспектів використання кількісної 
методології визначення впливу університе-
тів на розвиток національної економіки (НЕ) 
Великої Британії. За період з 1997 по 2014 р. 
підготовлено п’ять підсумкових звітів про пря-
мий, непрямий та індукований вплив освіт-
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ньо-дослідницьких закладів на формування 
профілю НЕ країни-резидента ВНЗ. При цьому, 
прямий вплив передбачає надходження коштів 
на рахунки університетів у вигляді оплати за 
навчання, грантів на навчання та здійснення 
досліджень, ендавменту та інших форм переда-
вання коштів з метою придбання обладнання, 
товарів, послуг; непрямий – включає доходи 
та витрати учасників ланцюгів постачання уні-
верситетів (закладів охорони здоров’я, ринку 
нерухомості, громадського харчування, тор-
гівлі); індукований – доходи та витрати праців-
ників університетів та їхніх постачальників.

Незаперечним ініціатором та потужним 
драйвером економічного розвитку всього ЄС 
є Ліга європейських дослідницьких універси-
тетів (LERU), яка також організовує публікацію 
періодичних звітів. Результати аналогічних 
досліджень, що проводились Единбурзьким 
університетом, Університетом Сент-Ендрюс, 
навчальними закладами Бірмінгема, Британ-
ської Колумбії, штату Айова, Нотр-Дам (штат 
Індіана), описані у вже згадуваному джерелі 
[5]. Підхід також був застосовано з метою 
вивчення економічного внеску групи дослід-
ницьких та навчальних установ, сектору вищої 
освіти у НЕ на прикладі Nederlandsee Federatie 
Van Universitair Medische Centra (NFU, організа-
ції, що представляє медичні дослідні центри в 
Нідерландах) [9], підготовки звіту Russell Group 
universities (2010) про обсяги наукових дослі-
джень [10], внеску регіональних університетів 
Шотландії та Вельсу у розвиток глобальної еко-
номіки Великої Британії [11; 12].

Здійснена останнім часом науковцями та 
практиками спроба перенести набутий досвід 
глобального оцінювання для встановлення 
внеску українських університетів у розвиток 
економіки хоча і мала місце, проте на набула 
широкого розголосу, вимагає суттєвих зусиль 
для сприяння подальшому розвитку і потре-
бує детального обґрунтування з врахуванням 
цілого ряду місцевих особливостей [13].

Завданням дослідження є адаптація досвіду 
університетів Великої Британії, міжнародних 
консалтингових інституцій з метою форму-
вання теоретичного та практичного підґрунтя 
реалізації процесу визначення внеску ВНЗ 
України у формування економічних показни-
ків розвитку району дислокації, регіону, наці-
ональної економіки в умовах становлення та 
розвитку сучасної економіки знань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Послідовна реалізація детально описаних у 
[1-4] розрахунків засвідчує суттєвість економіч-
ного впливу діяльності університетів на еконо-
міку Великої Британії. Так, їх сукупний дохід 
зріс з відмітки 34,8 млрд. фунтів у 2000 р. до 

73,11 млрд. фунтів у 2012 р. При цьому, прямі 
доходи університетів мають тенденцію до більш 
швидкого зростання, у порівнянні з непря-
мими. Їхній внесок у формування валового 
внутрішнього продукту – шляхом формування 
прямих та непрямих доходів домашніх гос-
подарств – зріс за той же період часу з 13,3 до 
39,91 млрд. фунтів і продовжує зростати.

Значним залишається внесок ВНЗ у форму-
вання рівня зайнятості – незмінні 2,7% у масш-
табах НЕ, у абсолютному виразі – зростання 
чисельності працівників, в еквіваленті повної 
зайнятості (ЕПЗ), з 537,2 тис. осіб (2000 р.) до 
757,3 (2012 р.) тис. осіб.

Так, для порівняння, у 2014 р., за розрахун-
ками BiGGAR Economics, об’єднання 21 дослід-
ницьких університетів Нідерландів, Іспанії, 
Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Фін-
ляндії, Швеції, Італії, Франції в рамках LERU 
генерувало більше 71,2 млрд. євро валової 
доданої вартості та забезпечило пов’язаних 
осіб більше ніж 900 тис. робочих місць у ЕПЗ[5].

 Стандартизований звіт про внесок універ-
ситету в економіку району, регіону та країни в 
цілому складається за період навчального року, 
з 1 серпня попереднього календарного року до 
31 липня поточного. У звіті оцінюється масштаб 
профільної навчальної та дослідницької діяль-
ності ВНЗ, наприклад, за стандартом універ-
ситету Західного Лондона (УЗЛ) [14], пов’язані 
з нею ланцюги поставок, що змодельовані за 
методикою [15], принагідно оцінений обсяг 
залучення коштів студентів на проживання та 
харчування, а також доходи від туристичної 
діяльності, що можна безпосередньо віднести 
на рахунок університету, який підлягає оціню-
ванню.

Таким чином, для максимального повного 
оцінювання внеску університету, звіт про його 
діяльність, що готується ректоратом та служ-
бою фінансового управління, повинен містити, 
щонайменше, шість складових.

По-перше, опис методики оцінювання еко-
номічного внеску ВНЗ на локальному, регіо-
нальному та національному рівнях. Методика, 
що використовується УЗЛ, базується на підході, 
згідно якого внесок здійснюється: (а) шляхом 
організації профільної освітньо-дослідницької 
діяльності на оплатній основі, (б) через залу-
чення прожиткових витрат «додаткових» для 
географічних ареалів студентів, (в) через залу-
ченню витрат відвідувачів «додаткових» студен-
тів (рис. 1).

Як можна спостерігати, кожен різновид 
витрат викликає прямий, непрямий або індуко-
ваний ефект, що вимірюється розміром суми 
валової доданої вартості, рівня зайнятості, 
забезпечення податкових надходжень.
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Валова додана вартість (ВДВ) – вимірник 
внеску інституції до валового внутрішнього 
продукту (ВВП) нації. Сума ВДВ всіх діючих 
інституційних одиниць складається з метою 
визначення, після незначного коригування з 
врахуванням сум сплачених податків та суб-
сидій, ВВП НЕ. Логіка визначення ВДВ діє мож-
ливість визначити ВВП географічного регіону. 
Визначення ВДВ здійснюється у процесі роз-
рахунку обсягу продажів за вирахуванням вар-
тості покупних товарів і послуг; ВДВ є еквіва-
лентом суми витрат на винагороду персоналу і 
формування прибутку, визначається як прибу-
ток до вирахування відсотків, податків, зносу і 
амортизації (EBITDA)) [16].

Рівень зайнятості, у відповідності до мето-
дики національних статистичних спостере-
жень, вимірюється чисельністю працівників, що 
зайняті на робочому місці за адресою локаліза-
ції університету.

Збільшення прибутку та зростання рівня 
зайнятості втілюється у збільшенні податкових 

надходжень від отриманих доходів та корпора-
тивних виплат, зростанні страхових внесків за 
рахунок найманих працівників та роботодавців, 
непрямих податків, що сплачуються найманими 
працівниками (муніципальні податки та ПДВ).

Прямий ефект генерується власне універ-
ситетом, а також пов’язаними з його функці-
онуванням бізнесами, які постачають товари 
та послуги, що споживаються «додатковими» 
студентами та візитерами. Розрахунок здій-
снюється на основі офіційних даних універси-
тету/національної служби статистики. Непря-
мий ефект полягає в інкапсуляції економічної 
діяльності, що здійснюється в ланцюгах поста-
вок місцевих виробників, а також безпосе-
редньому продажі місцевих товарів та послуг 
«додатковим» студентам та їх візитерам. На 
рівні НЕ для визначення ефектів використову-
ється деталізована модель «витрати-випуск», 
яка описує взаємні зв’язки індустріальних сек-
торів і дозволяє формалізувати ланцюги поста-
чань між ними [17]. Використання розробок [18] 
дозволяє зробити аналогічні розрахунки на 
локальних рівнях. Індукований ефект вимірю-
ється буденними витрати осіб, що продукують 
прямий та непрямий ефекти [19].

По-друге, безпосереднє обчислення еконо-
мічного внеску ВНЗ за прийнятою методикою. В 
основу розрахунків покладається встановлення 
чисельності та статусу студентів ВНЗ, а також 
пов’язаних з цим джерел формування доходів. 
Так, в УЗЛ у 2011/2012 н. р. навчалося 12148 слу-
хачів, 87% з яких були студентами, а 13% – аспі-
рантами. Загальний доход університету склав за 
період часу 76,4 млн. фунтів, з яких 56% склали 
внески за навчання за рахунок різних джерел 
надходжень, ще 36% – надходження від комітету 
фінансування вищої освіти Великої Британії, 
8% – інші доходи, а також гранти на здійснення 
досліджень та різні контракти [14].

Динаміку доходів всього загалу університе-
тів відображено у таблиці 1. 

Рис. 1. Канали внеску університету до 
економіки

Джерело: [14]
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Джерело: [1-4]
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Аналіз даних свідчить, що структура доходів 
УЗЛ принципово не відрізняється від аналогіч-
них показників університетів країни в цілому.

Для надання освітніх послуг в УЗЛ зайнято 
995 осіб. Професори, викладачі та дослід-
ники складають 47,2% чисельності персоналу 
(470 осіб), 360 осіб (36,2%) зайняті в адміністра-
тивних відділах, технічні працівники нарахову-
ють близько 100 осіб (10%), менеджерів майже 
50 осіб (5%).

Для порівняння з показниками чисельності 
та структури зайнятості на рівні національної 
економіки слід скористатись даними джерел 
[1-4].

Довідково, витрати діяльності УЗЛ склали 
в 2011/2012 н. р. 69,3 млн. фунтів. У їх складі: 
заробітна плата (44%); інші витрати на персо-
нал (страхові та пенсійні внески, інші витрати 
на оплату праці) (10%); операційні витрати (за 
винятком витрат на персонал) у складі: амор-
тизації (5%), сплачених відсотків (2%), витрат 
на рекламу (2%), придбання обладнання (2%), 
інших операційних витрат (12%); витрати на 
оренду та оплату приміщень (13%); оплата 
франчайзингу (5%); агентські та консульта-
тивні послуги (5%).

Для розрахунку прямого внеску УЗЛ до еко-
номіки району дислокації Ілінг, регіону Вели-
кий Лондон та національної економіки Велико-
британії зазначимо, що надлишок перевищення 
доходів УЗЛ (76,4 млн. фунтів) над витратами 
(69,3 млн. фунтів) у сумі 7,1 млн. фунтів (gross 
surplus) не відображає його повний розмір. 
Внесок (ВДВ) складається з суми EBITDA, а 
також витрат на оплату працівників. Надлишок, 
що виводиться у фінансовому звіті УЗЛ, являє 
собою чистий прибуток до оподаткування, але 
вже після вирахування відсотків (interest) та 
амортизаційних платежів (depresiation). Кори-
гування фінансової звітності дозволяє розра-

хувати показник EBITDA УЗЛ (gross surplus + 
interest + depresiation) у сумі 12,5 млн. фунтів. 
Додаючи цю цифру до витрат на оплату пра-
цівників (staff costs), отримаємо прямий внесок 
УЗЛ до ВВП Великої Британії – 49,6 млн. фунтів 
(рис. 2). Оскільки практично вся діяльність УЗЛ 
розгортається в районі Ілінг, прямий внесок 
УЗЛ в економіку району, регіону та держави є 
однаковим.

ВДВ на кожного з прямо зайнятих в УЗЛ 
995 працівників склав 49900 фунтів. В контексті 
загальної ситуації це означає, що кожен з пра-
цівників був на 15% та 25% більш продуктив-
ним, ніж у середньому в районі Ілінг та Великій 
Британії в цілому. При цьому продуктивність 
економіки Великого Лондона була вищою [14].

Прямі податкові платежі УЗЛ на рахунки 
Казначейства у 2011/2012 н. р. склали 
19 млн. фунтів, з них: податок з доходів пра-
цівників – 5,7 млн. фунтів (30%); особисті стра-
хові внески – 3,5 млн. фунтів (18%); непрямі 
податки з працівників (муніципальний, ПДВ) – 
7,3 млн. фунтів (39:); страхові внески робото-
давця – 2,5 млн. фунтів (13%) (рис. 3).

З метою визначення ланцюгів постачань 
УЗЛ аналізуються дані про географію заку-
півель. Для УЗЛ, що у 2011/2012 н. р. здійснив 
закупівлю товарів та послуг на загальну суму 
24,6 млн. фунтів, засвідчено, що 12% з них 
здійснено на локальному рівні (2,9 млн. фун-
тів), 45% на регіональному (11,4 млн. фунтів), 
40% – на національному (9,8 млн. фунтів), 
2% товарів та послуг отримано безпосередньо 
з-за кордону (0,54 млн. фунтів).

Для визначення загального внеску УЗЛ в 
економіку району дислокації слід врахувати, 
що ним здійснено закупівлі товарів та послуг 
на загальну суму 2,9 млн. фунтів. На підставі 
розробленої для району моделі «витрати-
випуск» видається можливим встановити, що 

     Рис. 2. Елементи ВДВ УЗЛ            Рис. 3. Структура податкових платежів УЗЛ
Джерело: [14 ]
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здійснені закупівлі генерують в місцевій еконо-
міці ВДВ на суму 1,4 млн. фунтів, підтримуючи 
в ній близько 50 неуніверситетських робочих 
місць. Дані, сформовані університетом, пока-
зують, що приблизно 25% працівників універ-
ситету живуть в районі дислокації, здійснюючи 
там повсякденні закупівлі. Результати моде-
лювання «витрати-випуск» показують, що ці 
витрати генерували ще 4,8 млн. фунтів ВДВ для 
економіки району, підтримуючи трохи менше 
80 робочих місць.

Для визначення загального внеску УЗЛ в 
економіку регіону дислокації слід враховувати 
відносний розмір двох економік (регіону Вели-
кий Лондон та району Ілінг). Розрахунки за 
моделлю «витрати-випуск» для регіону демон-
струють, що в результаті об’єктивного функці-
онування ланцюгів постачань 14,3 млн. фунтів 
закупівель, що здійснені в регіоні, непрямо 
генерують ВДВ на суму 8,3 млн. фунтів та 
забезпечують функціонування більше, ніж 
250 робочих місць. Оскільки більше двох тре-
тин працівників УЗЛ проживають у Лондоні, 
їх повсякденні витрати, внаслідок функціону-
вання ланцюгів постачань, генерують ВДВ на 
суму 15,6 млн. фунтів та зайнятість трохи менше 
250 робочих місць.

Для визначення загального внеску УЗЛ в 
економіку країни необхідно прийняти до уваги, 
що 21, 4 млн. фунтів закупівель, здійснених УЗЛ, 
генерують внесок ВДВ в економіку країни у роз-
мірі 20,8 млн. фунтів і забезпечують зайнятість 
на 500 робочих місцях. Витрати співробітників 
та зайнятих у формуванні ланцюгів постачань в 
масштабах НЕ забезпечують формування ВДВ 
у розмірі 37,4 млн. фунтів, підтримуючи функ-
ціонування близько 870 робочих місць.

Таким чином, узагальнення проведених 
розрахунків дозволяє зробити висновки, що 
сукупний внесок УЗЛ може бути визначено на 
рівні:

– район: 55,8 млн. фунтів ВДВ; 1120 робочих 
місць; 22,0 млн. фунтів податків;

– регіон: 73,5 млн. фунтів ВДВ; 1500 робочих 
місць; 29,8 млн. фунтів податків;

– країна: 107,8 млн. фунтів ВДВ; 2470 робо-
чих місць; 39,2 млн. фунтів податків.

По-третє, визначення кількості «додатко-
вих» студентів, що залучаються університетом 
на трьох рівнях поширюваного впливу. Витрати 
на проживання студентів можуть бути відне-
сено до доходів, що генеруються УЗЛ лише в 
тому випадку, якщо вони здійснюються студен-
тами, яких не могло би бути в районі, регіоні 
та країні, якби університету не існувало. Для 
визначення чисельності «додаткових» студен-
тів слід базуватись на інформації про те, звідки 
студенти прибули до університету (з району 

дислокації, регіону дислокації, з Великої Бри-
танії або з-за кордону) та де вони проживають 
протягом терміну навчання. Крім того, встанов-
люється питома вага у чисельності кожної кате-
горії таких «додаткових» студентів, що зарахо-
вані на навчання на умовах вивчення повного 
(не скороченого) курсу. З точки зору гео-
графії, студенти вважаються «додатковими», 
якщо вони задовольняють наступним крите-
ріям: «додатковий» студент протягом терміну 
навчання проживає у районі (регіоні, країні), 
але має поштову адресу іншого району, іншого 
регіону, є студентом-іноземцем.

По-четверте, обчислення суми поточних 
витрат коштів, що пов’язані з проживанням та 
харчуванням «додаткових» студентів і витра-
чаються ними на рівні кожного географічного 
ареалу, а також пов’язаних потоків економіч-
ної діяльності, що породжуються зазначеними 
витратами.

Поточні витрати відноситься до витрат сту-
дентів з метою придбання товарів і послуг, 
які вони сплачують протягом навчання у ВНЗ. 
Поточні витрати не враховують оплату за 
навчання, адже їх вже враховано при визна-
ченні масштабів профільної діяльності уні-
верситету, проте включають до свого складу 
витрати на продукти харчування, оренду, тран-
спорт і розваги. Для визначення рівня витрат 
слід проводити спеціальні опитування.

У Великій Британії цим питанням перейма-
ється Department for Business, Innovation & 
Skills, який проводить періодичні дослідження 
поточних витрат студентів очної та заочної 
форми навчання.

Структуру поточних витрат за напрямами 
використання коштів студентами очної та зао-
чної форми навчання наведено на діаграмах 
рис. 4, а їх секторальний розподіл за КВЕД – на 
діаграмах рис. 5.

Для отримання абсолютно достовірної 
інформації про поточні витрати студентів, що 
проживають у районі університету, а також за 
його межами, слід організовувати спеціальні 
дослідження.

Зазначимо, що внесок поточних витрат 
студентів на розвиток економіки району роз-
раховується лише для студентів, які є «додат-
ковими» для району дислокації університету. 
Вони мають враховувати витрати на придбання 
роздрібних товарів, оплату діяльності агентів з 
нерухомості, послуг транспорту, готелів, точок 
організації харчування. Після прямих розрахун-
ків здійснених витрат необхідно обчислити їх 
вплив на генерування потоку ВДВ в економіці 
району. Слід пам’ятати, що районна модель 
«витрати-випуск» дозволяє прорахувати непря-
мий вплив поточних витрат на формування 
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ВДВ району внаслідок функціонування місце-
вих ланцюгів постачання. Розрахунок сумар-
ного – прямого та непрямого – ефекту поточних 
витрат із залученням моделі «витрати-випуск» 
дозволяє розрахувати синергетичний вплив 
щоденних витрат «додаткових» студентів на 
економіку району дислокації університету, а 
також кількість робочих місць, існування яких 
обґрунтовується саме цими витратами.

Визначення сукупного внеску фактичної 
суми поточних витрат «додаткових» студен-
тів на розвиток економіку регіону передбачає 
встановлення розміру прямого внеску ВДВ, 
непрямого внеску ВДВ за рахунок існування 
ланцюгів постачання на регіональному рівні, 
індукованого внеску, а також кількості робочих 
місць, що підтримуються здійсненими на рівні 
регіону поточними витратами «додаткових» 
для нього студентів.

Чисельність «додаткових» студентів на рівні 
країни визначається кількістю студентів-іно-
земців. Визначення сукупного внеску фактич-

ної суми поточних витрат «додаткових» сту-
дентів на розвиток НЕ включає послідовність 
процедур визначення розміру прямого внеску 
ВДВ, непрямого внеску ВДВ за рахунок існу-
вання ланцюгів постачання на національному 
рівні, індукованого внеску ВДВ, кількості робо-
чих місць, що підтримуються здійсненими на 
рівні НЕ поточними витратами «додаткових» 
студентів-іноземців, а також пов’язаних з цим 
податкових надходжень.

По-п’яте, розрахунок доходів від додаткових 
візитерів, що пов’язані з відвідинами «додат-
кових» студентів в кожному ареалі, а також 
пов’язаної з цим економічної діяльності на від-
повідних рівнях. Розрахунки слід проводити 
окремо для візитерів «додаткових» студентів, 
що є жителями країни – місця дислокації уні-
верситету, а також для візитерів – іноземців. 
При цьому вважається, що розрахунок пови-
нен проводитись, виходячи з припущення, що 
кожен «додатковий» студент приймає одного 
візитера щороку.

Рис. 4. Структура поточних витрат окремих категорій студентів  
за напрямами

Джерело: [14]

Рис. 5. Структура поточних витрат окремих категорій студентів  
за КВЕД

Джерело: [14]
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Визначення внеску візитерів «додаткових» 
студентів здійснюється за стандартною проце-
дурою встановлення прямого внеску у форму-
вання ВДВ, чисельності зайнятих в режимі «full-
time» протягом року, надходження податків на 
рівні району дислокації університету, регіону, 
НЕ. При цьому не проводиться розрахунок вне-
ску місцевих відвідувачів у розвиток національ-
ної економіки, адже витрати, що здійснюються 
ними під час візиту, скорочують рівень еконо-
мічної діяльності у регіоні постійного прожи-
вання візитера.

По-шосте, обчислення сукупного економіч-
ного внеску обраного ВНЗ з наступним визна-
ченням масштабу мультиплікатора (по відно-
шенню до первинних доходів від організації 
навчання) і його порівняння з іншими ВНЗ.

На прикладі [14] можна бачити, що прямий 
вплив на формування ВДВ економіки району 
дислокації УЗЛ на 92% формується за рахунок 
діяльності самого навчального закладу. Універ-
ситет забезпечує зайнятість 1250 осіб на район-
ному ринку праці – 995 працюючих у самому 
ВНЗ, 125 – за рахунок здійснюваних закупівель 
товарів та послуг, 125 – у якості персоналу, 
що забезпечує задоволення поточних потреб 
«додаткових» студентів. Високий рівень подат-
кових надходжень (88%) генерується власною 
діяльністю УЗЛ.

Прямий вплив на формування ВДВ економіки 
регіону Великого Лондона на 85% формується 
за рахунок профільної діяльності ВНЗ, решта – 
поточними витратами студентів. Університет 
забезпечує зайнятість 1850 осіб на регіональ-
ному ринку праці: 1250 – на районному ринку, 
ще 600 осіб забезпечуються роботою внаслідок 
функціонування регіональних ланцюгів поста-
чання (300), а також індукованих витрат заробіт-
ної плати (300). Значні податкові надходження 
генерується власною діяльністю УЗЛ, а останні 
надходження викликані поточними витратами 
«додаткових» для регіону студентів.

Прямий вплив УЗЛ на формування ВВП Вели-
кої Британії у найбільш значній мірі формується 
за рахунок профільної діяльності, генерується 
поточними витратами студентів та витратами 
візитерів (47%). Індукований вплив спричиняє 
32,5% внеску до ВВП, а непрямий – 20,5%.

Університет забезпечує зайнятість 2975 осіб 
на національному ринку праці: 1350 – на регіо-
нальному ринку, ще 1625 осіб забезпечуються 
роботою внаслідок функціонування національ-
них ланцюгів постачання (625), а також індуко-
ваних витрат заробітної плати (1000). Податкові 
надходження до казначейства на 92% генеру-
ється власною діяльністю ВНЗ.

Підсумком процедури квантифікації внеску 
ВНЗ в економіку району, регіону та національ-
ної економіки є порівняння рівня мультиплі-
каторів його впливу з іншими освітньо-дослід-
ницькими закладами.

Висновки. Здійснення стандартизованих 
аналітичних процедур щодо визначення всебіч-
ного внеску сучасного університету як «креа-
тивного ядра» у формування постіндустріальної 
економіки знань на всіх рівнях впливу – район-
ному, регіональному, національної економіки – 
може бути суттєво поліпшено за рахунок роз-
ширення напрямів та оновлення методичних 
підходів до проведення досліджень на роз-
ширеній основі. Узагальнені вище розрахунки 
прямого, непрямого та індукованого впливів 
університетів може бути суттєво розширено 
за рахунок дослідження економічних наслід-
ків виконання ВНЗ функцій центрів освітньої 
діяльності, ролі університету в якості робото-
давця, прибуткового використання капітальних 
витрат та поточних витрат студентів та візите-
рів, вагомості позицій ВНЗ як центру наукових 
досліджень, міжнародного шлюзу для міста і 
області, університету як сусіда, що забезпе-
чує відкритий доступ до якісної освіти, сприяє 
оцінюванню вартості студентської волонтер-
ської діяльності, а також вигід, що можуть бути 
отримані від використання університетських 
об’єктів [20].

Дослідження міжнародного досвіду та тен-
денцій організації інноваційного розвитку ВНЗ 
в умовах становлення та розвитку економіки 
знань дозволили зробити висновок, що вони сут-
тєво відрізняються для різних країн, а поточний 
стан в Україні не спричиняє вагомого впливу на 
розвиток НЕ. Для встановлення ступеня резуль-
тативності заходів державного регулювання 
інноваційного розвитку сучасних університе-
тів в масштабах НЕ, їх впливу на формування 
результуючих показників функціонування еко-
номіки знань, доцільно застосовувати, поряд з 
дослідженими, методику формування субра-
хунку науково-дослідних та дослідно-конструк-
торських робіт (НДДКР), в структурі сателітного 
рахунку освіти України. Запровадження субра-
хунку НДДКР закладає методичні, а також прак-
тичні основи та слугує фактологічною базою 
для визначення масштабу та ступеня прямого, 
непрямого та індукованого впливу інноваційно 
активних ВНЗ на формування показників зайня-
тості населення та розвитку підприємництва 
на засадах використання адекватних сучасним 
умовам господарювання підходів державного 
регулювання вітчизняної постіндустріальної 
моделі економіки знань.
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Haidura H.M.

METHODICAL BASES OF THE QUANTIFICATION  
OF THE CONTRIBUTION OF THE MODERN UNIVERSITY  

IN THE ECONOMY OF KNOWLEDGE  
(THE EXPERIENCE OF THE UNITED KINGDOM)

The objective of the study is to adapt the experience of universities in the UK, international con-
sulting institutions to develop theoretical and practical basis for the implementation of the process of 
determining the contribution of the higher education institutions (HEI) of Ukraine in shaping economic 
indicators of the development of the area of deployment, region, national economy in the conditions of 
the formation and development of the modern economy of knowledge.

It was concluded that the implementation of standardized analytical procedures to determine the full 
contribution of the modern university as «creative core» of the formation of post-industrial economy of 
knowledge at all levels of the influence – district, regional and national economy – can be significantly 
improved by expanding the areas and updating methodological approaches to research on an extended 
basis. Generalized calculations of direct, indirect and induced impacts of universities can be significantly 
enhanced by the study of economic effects of the implementation of the functions of centers of educa-
tional activities by the HEI, the role of the university as an employer, the profitable use of capital costs 
and ongoing costs for students and visitors, the importance of positions of the university as a center of 
researches, the international gateway to the city and the region, the university as a neighbor, providing 
open access to the qualitative education, helps to valuate price of the students’ volunteering work and 
the benefits that can be derived from the use of the university facilities.

The study of the international experience and tendencies in organization of the innovative develop-
ment of the universities in terms of the formation and development of the economy of knowledge led 
to the conclusion that they are significantly different for different countries, and the current situation 
in Ukraine does not cause a significant impact on the development of the national economy. To estab-
lish the degree of the efficiency of measures of the state regulation of the innovative development of 
modern universities in the scale of the national economy, their impact on the formation of resulting 
indicators of functioning of the economy of knowledge, it should be used, along with the researched 
ones, methods of forming of sub account of the scientific research and research and development 
works (R & D), in the structure of the satellite account of the education of Ukraine. The introduction of 
the sub account of R & D provides methodological and practical basis and serves as a factual basis for 
determining the scope and extent of direct, indirect and induced impact of the innovation active higher 
education institutions on formation of the indicators of employment and enterprise development based 
on the use of adequate to contemporary economic conditions approaches of the state regulation of the 
national post-industrial model of the economy of knowledge.
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Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Національної академії наук України

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  
ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто основні тенденції розвитку та особливості управління інноваційними про-
цесами в сучасних умовах інноваційного середовища України. Установлено, що інноваційне 
середовище формується трьома головними підсистемами: реалізації трудових та інноваційних 
ресурсів, підтримки розробок та інфраструктури технологій. Загальний тренд розвитку інновацій-
ного середовища України має негативну динаміку, характеризується зниженням рівня конкурен-
тоспроможності та ємності ринку виноробної галузі, підвищенням показника ступеню відкритості 
ринку, що є ризиковим для вітчизняної виноробної галузі. Виявлено, що головними джерелами 
гальмування інноваційного розвитку є держава і підприємницьке середовище. Тому важливо 
сформувати взаємозв'язки в порядку паралельно-послідовного включення секторів інноваційної 
діяльності в реалізацію інноваційних процесів в межах інноваційного середовища.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційне середовище, інноваційні процеси, вино-
робні підприємства, соціально-економічна система.

В статье рассмотрены основные тенденции развития и особенности управления инноваци-
онными процессами в современных условиях инновационной среды Украины. Установлено, 
что инновационная среда формируется тремя главными подсистемами: реализации трудовых и 
инновационных ресурсов, поддержки разработок и инфраструктуры технологий. Общий тренд 
развития инновационной среды Украины имеет негативную динамику, характеризуется сниже-
нием уровня конкурентоспособности и емкости рынка винодельческой отрасли, повышением 
показателя степени открытости рынка, является рискованным для отечественной винодельче-
ской отрасли. Выявлено, что главными источниками торможения инновационного развития явля-
ется государство и предпринимательская среда. Поэтому важно сформировать взаимосвязи в 
порядке параллельно-последовательного включения секторов инновационной деятельности в 
реализацию инновационных процессов в пределах инновационной среды.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная среда, инновационные процессы, 
винодельческие предприятия, социально-экономическая система.

Постановка проблеми. Розвиток галузі 
можливий лише на науковій платформі, спи-
раючись на інноваційні трансформації, при під-
тримці держави і в тісній співпраці усіх секторів 
економіки, які мають відношення до виногра-
дарства і виноробства. 

Це вимагає досліджень в частині управління 
інноваційними процесами в сучасних умовах 
формування і розвитку інноваційного серед-
овища.

У зв'язку з цим актуальним є дослідження: 
проблем формування та розвитку інновацій-
ного середовища України; впливу інновацій-
ного середовища на інноваційний розвиток 
виноробних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Умо-
вою інноваційного розвитку є інституційні обу-
мовленості інноваційних процесів, врегулювання 
на усіх рівнях взаємодії інноваторів, інститутів, 

держави, ринку і підприємства. До останнього 
часу в фокусі уваги гуманітарних дисциплін були 
відносини «суб'єкт-об'єкт» і взаємодія «суб'єкт-
суб'єкт». Однак на рубежі XXI століття все більш 
важливою стає динаміка в системі «суб'єкт-
середовище». Аналіз такої динаміки і покладено 
в основу теорії інноваційних середовищ. Вперше 
визначення інноваційного середовища, яке вва-
жають базовим, запропонував в 1991 р. R. Camagni 
як «сукупність мережевих складних нефор-
мальних соціальних відносин на незначному 
географічному просторі, які часто визначають 
зовнішній імідж і особливі специфічні внутрішні 
уявлення і почуття «приналежності», які сприяють 
інноваційності території через синергетичність і 
процеси колективного навчання» [1]. Дослідники 
Гельсінського університету технологій під інно-
ваційним середовищем розуміють нове глибоке 
концептуальне бачення, яке зосереджує свої дії 
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на об'єктну частина великого оточення, яке вклю-
чає різні типи кластерів, систем, інституційних 
і територіальних зв'язків [2]. Провідні зарубіжні 
вчені P. Cooke і K. Morgan [3] в своїх наукових 
переконаннях висувають точку зору що «в дода-
ванні до інноваційних систем, інноваційне серед-
овище включає в себе інноваційне оточення сис-
теми, зв'язки між учасниками систем і органами 
управління». Російський дослідник Д.В. Котов [4] 
у своєму науковому пошуку виділив проблеми 
формування та розвитку інноваційного середо-
вища регіону з системних позицій, підкресливши 
важливість управління розвитком інноваційного 
середовища як платформи інноваційного розви-
тку регіональних соціально-економічних систем.

Серед українських дослідників, що ґрунтовно 
займаються проблемами становлення та розви-
тку регіональної інноваційної системи, слід відзна-
чити Л. Федулову [5], А. Поручник [6] та І. Брикова 
[6]. Особливий акцент автори роблять на необхід-
ності створення в регіоні ефективного механізму 
фінансування і наступної комерціалізації резуль-
татів інноваційної діяльності. Незважаючи на те, 
що проблемам управління в сфері інноваційного 
розвитку на різних рівнях в даний час приділя-
ється значна увага, ряд аспектів даної проблема-
тики залишається невивченим. Так, актуальним 
є аналітична оцінка інноваційного середовища 
України з позицій ефективного управління інно-
ваційними процесами в соціально-економічних 
системах та виявлення характеру впливу на роз-
виток виноробних підприємств.

Метою дослідження є аналітична оцінка 
інноваційного середовища України та вияв-

лення характеру його впливу на розвиток 
виноробних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблеми виноробства в Україні наразі носять 
комплекний характер:

– відсутність державної підтримки вимушує 
виноградарів і виноробів самотужки виживати 
в складних умовах динамічних змін;

– виникаючий дефіцит сировини винороби 
змушені заповнювати імпортними виноматері-
алами;

– розбалансування і стихійність сортового 
складу виноградників неминуче призведе до 
втрати традиційних (аборигенних) сортів вино-
граду, що позначиться на якісних характерис-
тиках вина;

– зростання собівартості виробленої вино-
робної продукції робить її не конкурентоспро-
можною. Наслідком цього є загальне падіння 
економічної ефективності виробництва вино-
граду та виноробної продукції.

Кризовий стан виноробної галузі вимагає 
якісних змін: з одного боку, виваженої політики 
та дієвих механізмів державної підтримки, а з 
іншого, впровадження передових технологій, 
спрямованих на інноваційний розвиток як кож-
ного підприємства, так і галузі у цілому. Вирі-
шальну роль в успішності держав відіграють 
здатності генерувати нові знання й ефективно їх 
імплементувати. Іншими словами – інновації, зна-
ння та нова інформація, як основа інноваційних 
змін, переводять виробничу систему на новий, 
якісний, рівень. В умовах революційних перетво-
рень, Україна декларує важливість інновацій для 

вирішення соціально-економіч-
них проблем держави. Разом 
з тим, структурно-технологічні 
зрушення, якими характеризу-
ється інноваційний розвиток, 
в Україні носять стихійний без-
системний характер.

Інноваційним середовищем 
є створений певним чином 
соціально-економічний про-
стір, що дозволяє збільшити і 
підсилити взаємозв'язки між 
інститутами, сприяє ство-
ренню необхідних комунікацій 
між елементами інноваційної 
системи та прискорює процеси 
по формуванню інноваційної 
економіки. Інноваційне серед-
овище формується трьома 
головними підсистемами: 
1) реалізації трудових та інно-
ваційних ресурсів, 2) підтримки 
розробок та 3) інфраструктури 
технологій (рис. 1).
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Рис. 1. Структура інноваційного середовища соціально-
економічної системи

Джерело: авторська розробка 
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Головними джерелами гальмування іннова-
ційного розвитку є держава і підприємницьке 
середовище. Держава не створює умов, спри-
ятливих для розвитку підприємницького серед-
овища, а також недостатньо уваги приділяє 
середовищу виробництва знань, що є основою 
для інновацій. Наявні інноваційні розробки не 
доходять до підприємств через неефективність 
каналів передачі знань. В свою чергу, підприєм-
ницьке середовище проявляє низький попит на 
вітчизняні інновації, не орієнтується на іннова-
ційний розвиток і не вкладає кошти в венчурний 
бізнес. Важливо сформувати взаємозв'язки в 
порядку паралельно-послідовного включення 
секторів інноваційної діяльності в реалізацію 
інноваційних процесів в межах інноваційного 
середовища (рис. 2).

В Україні державна інноваційна інфраструк-
тура (кластери, технопарки, технополіси, цен-
три трансферу технологій) із самого початку 
формувалася виключно для отримання еко-
номічних вигод від ввезення обладнання чи 
спеціальних митних зборів. Наразі функці-
онування створених елементів інноваційної 
інфраструктури формалізовано великою кіль-
кістю погано скоординованих і не системати-
зованих нормативно-правових актів, в резуль-
таті нічого не працює. Разом з тим, поява 
нового тренду – альтернативних приватних 
механізмів (акселераторів, інкубаторів тощо), 
у більшості випадків має основним мотивом 
селекцію перспективних проектів і вивезення 
їх із країни разом із творцями. В останні роки 
відплив вчених і фахівців стає критичним для 
держави. За різними оцінками, за 2014 рік із 
країни виїхали приблизно 5000 програмістів і 
орієнтовно близько 3000 вче-
них. Відтік поширюється не 
тільки на діячів науки, але й 
на талановитих студентів, які 
після навчання у провідних 
ВУЗах світу не поспішають 
повертатися в Україну.

Тому, в першу чергу, необ-
хідно чітко зафіксувати базові 
орієнтири створення серед-
овища інноваційного розвитку 
в умовах України. Самі іннова-
ції, тим більше технологічні, не 
можуть бути самоціллю; нею є 
конкурентоспроможність кра-
їни на світовій арені, яка дося-
гається модернізацією всіх 
сторін життя держави і суспіль-
ства, організацією середовища 
розвитку.

Економіка знань природ-
ним чином вимагає ефектив-

ної системи охорони та захисту прав на об'єкти 
знань (інтелектуальна власність). Разом з тим, 
частка нематеріальних активів у собівартості 
української продукції не перевищує 0,5-2%, 
що у 20 і більше разів нижче, ніж в економічно 
розвинених країнах. Наприклад у Європі – при-
близно 39%. На підприємствах просто немає 
інноваційного розвитку; багато підприємств 
не обтяжують себе оформленням охоронних 
документів; правопорушення у сфері ІВ і від-
сутність прозорого ринку об'єктів ІВ. Тому 
питання про реальні можливості економіки 
України перейти на інноваційний шлях розви-
тку залишається відкритим. Україна продовжує 
втрачати позиції у глобальному рейтингу країн 
світу за показником економічної конкуренто-
спроможності. Так, за опублікованим Всесвіт-
нім економічним форумом Індексом глобаль-
ної конкурентоспроможності 2016-2017 (The 
Global Competitiveness Index), Україна посіла 
85-е місце серед 138 країн світу, втративши за 
рік шість позицій (у попередньому рейтингу 
займала 79-у позицію). На рисунку 3 відобра-
жено стан кожної з 12 основних сфер життя 
України, за отриманим індексом розвитку. 
Низький рівень розвитку підприємств в Україні 
у сукупності із слабкою адаптивністю до нових 
умов, є однією з найбільших проблем та при-
чин низької поточної оцінки конкурентоспро-
можності економіки.

На рис. 4. відображені найбільш проблемні 
фактори, що негативно впливають на ведення 
бізнесу в Україні. 

Маємо тенденції до зниження ємності ринку 
виноробної галузі та підвищення показника 
ступеню відкритості ринку (рис. 5). 
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Рис. 2. Схема взаємодії секторів інноваційної діяльності 
соціально-економічної системи в інноваційному середовищі

Джерело: авторська розробка 
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Така ситуація є ризиковою 
для вітчизняної виноробної 
галузі. Нажаль, при відкри-
тості і незахищеності україн-
ського ринку європейські вина 
і надалі будуть більш доступ-
ними, отже частина покуп-
ців, які раніше не могли собі 
дозволити купити імпортне 
вино, будуть відмовлятися від 
вітчизняного на користь євро-
пейського. В результаті про-
дажі українського продукту 
можуть впасти, що в свою 
чергу загострить боротьбу з 
європейськими виноробами 
за українського споживача.

Найскладнішою є ситуація 
з впровадженням інновацій та 
управлінською сферою. Вод-
ночас держава не займається 
трансфером технологій від 
лабораторій і досліджень як 
ВУЗів, так і академій наук. Крім 
того, продовжується струк-
турна деградація економіки 
України. Насправді, в Укра-
їні за роки ринкових транс-
формацій значно скоротився 
обсяг наукоємного виробни-
цтва (наприклад, мащинобу-
дування – у 2,5 рази). Трендом 
вже став сировинний перекіс 
економіки держави. Старіння 
основних фондів підпри-
ємств набуло катастрофічних 
обсягів (70-95%). Продуктив-
ність праці залишається дуже 
низько по паритету купівель-
ної спроможності (12-16% від 
продуктивності праці у США, 
30-33% – Чехії, Венгрії). І такий 
стан речей не є випадко-
вим для України, адже рівень 
фінансування вітчизняних 
НДДКР у розрахунку на душу 
населення є вкрай низьким і з 
точки зору динаміки залиша-
ється практично незмінним, 
що фактично нівелює можли-
вість позитивних технологіч-
них зрушень у середньостро-
ковій перспективі.

Інвестиційний клімат регі-
ону є основною передумо-
вою інноваційного розвитку 
суб’єктів господарювання. 
Обсяги капітальних інвестицій 
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Рис. 3. Складові індексу конкурентоспроможності України  
2014-2017 

Джерело: за даними [7] 

Рис. 4. Найбільш проблемні фактори  
для ведення бізнесу в Україні 

Джерело: за даними [7] 

Рис. 5. Динаміка ємності і ступеню відкритості  
ринку вина України

Джерело: за даними [8]
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у виробництво харчових продуктів та виробни-
цтво напоїв значно скоротились: у 2014 році (на 
60,4%). У 2016 році головним джерелом фінансу-
вання капітальних інвестицій, як і раніше, залиша-
ються власні кошти підприємств та організацій, за 
рахунок яких освоєно 72,8% усіх коштів. Найваго-
мішу частку капітальних інвестицій (98,1% загаль-
ного обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з 
яких у будівлі і споруди – 46,1% усіх інвестицій, у 
придбання машин, обладнання, інвентар та тран-
спортні засоби – 47,8%.

Інноваційність середовища визначається 
рівнем інноваційної активності суб’єктів гос-
подарювання за результатами впрoвадження 
інновацій. Поки що основні витрати підпри-
ємств в інноваційної сфері приходяться на 
придбання машин та обладнання, проведенню 
досліджень відводиться менше уваги. Що стосу-
ється придбання та передачі нових технологій, 
харчова промисловість України тільки запози-
чала і практично не передавала новітні техно-
логії виробництва харчових продуктів.

За три останні роки підприємствами хар-
чової промисловості не було передано інно-
ваційних технологій на території України, за 
її межі – лише у 2014 році. Все це свідчить про 
слабку мотивації до впровадження інновацій-
них технологічних розробок у виробництво. 
Найменше впровадження інновацій спостері-
гається в агропромисловому секторі внаслідок 
повільного обігу капіталу і дефіциту ефектив-
них власників. Більшість технологічних іннова-

цій в основному спрямовані на модернізацію 
виробництва. Фінансування інноваційної діяль-
ності промислові підприємства Одеського регі-
ону здійснювали переважно за власні кошти. 

Висновки. Підтверджено, що для виявлення 
тенденцій розвитку підприємств необхідно 
проводити дослідження динаміки в системі 
«суб'єкт-середовище», спираючись на тео-
рії інноваційних середовищ. Таким чином, з 
огляду на вище сказане, ключовими завдан-
нями виноробної галузі є:

— гармонізація національного законодав-
ство у сфері виноградарства та виноробства до 
вимог ЄС, зокрема і за рахунок грантів, інозем-
ної донорської допомоги та міжнародних про-
грам. 

— інтелектуалізація галузі, системна про-
грама кадрового забезпечення виноробної 
галузі шляхом зміцнення зв'язків між виногра-
дарством і виноробством як в науково-вироб-
ничій сфері, так і в області підготовки фахівців 
у вузах і технікумах.

Досвід і світoва практика свідчать, щo імп-
лементація ефективнoї іннoваційнoї пoлітики в 
регіoні немoжлива без комплексної підтримки 
її на державнoму рівні. Дані аналізу указують на 
кризову неспроможність державного менедж-
менту регулювати інноваційну діяльність промис-
лових підприємств. Процес інноваційного роз-
витку повинен бути системним і охоплювати всі 
сфери інноваційного середовища, що сприятиме 
формуванню економіки інноваційного типу. 
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ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT  
OF UKRAINE AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT  

OF WINE PRODUCERS

The article considers the main trends of development and features of management of innovative 
processes in the modern conditions of the innovative environment of Ukraine. The innovative environ-
ment is created in a certain way socio-economic space that allows enlarging and strengthening inter-
communications among institutions, contributes to the creation of necessary communications between 
elements of the innovative system and accelerates processes of the formation of an innovative econ-
omy. It is determined that innovative environment is formed by three main subsystems: the realization 
of labour and innovative resources, support for developments, and infrastructure of technology. A gen-
eral trend of development of the innovative environment of Ukraine has a negative dynamics. Ukraine 
continues losing its position in the global rating of countries of the world by the index of economic 
competitiveness. Low level of business development in Ukraine in conjunction with a weak adaptivity 
to new conditions is one of the largest problems and causes of low current assessment of economic 
competitiveness. Functioning of created elements of innovative infrastructure is formalized by a lot 
of badly coordinated and non-systematized laws and regulations and, as a result, nothing works. We 
have tendencies to the reduction in the wine branch market capacity and the increase of the index of 
the level of market openness that is very risky for the domestic wine industry. The most complex is a 
situation concerning the introduction of innovations and management sphere. At the same time, the 
state is not dealing with technology transfer from laboratories and research of both HEIs and academies 
of sciences. A structural degradation of the economy of Ukraine is under way, the volume of high-tech 
industry significantly reduced; a raw imbalance of the state economy has become a trend. It is revealed 
that the main sources of braking sources of innovative development are the state and business environ-
ment. Thus, it is important to form interrelations in the manner of including parallel-sequential sectors of 
innovative activity in the realization of innovative processes within the innovative environment.

Keywords: innovative development, innovative environment, innovative processes, wine enter-
prises, socio-economic system.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ  
СТРУКТУРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Стаття присвячена обґрунтуванню функцій управління структурою інтелектуального капіталу. 
У роботі обґрунтовано актуальність управління структурою інтелектуального капіталу як найваж-
ливішого напрямку управління структурою капіталу підприємства для забезпечення його конку-
рентоспроможності на сучасному ринку. Проведено аналіз підходів до визначення функцій управ-
ління, зокрема функції управління інтелектуальним капіталом. На основі аналізу встановлено, що 
для управління структурою інтелектуального капіталу промислового підприємства доцільно виді-
лити функції аналізу, планування, організації і координації, мотивації і контролю. Подано визна-
чення кожної з наведених функцій. Побудовано поелементну матрицю функцій управління для 
шестикомпонентної структури інтелектуального капталу (об’єкти інтелектуальної власності, елек-
тронні мережі та інформаційні системи, організаційно-управлінську підсистему, споживчий, мар-
кетинговий та людський інтелектуальний капітал). Результати дослідження закладають підґрунтя 
для формування методичного підходу до управління структурою інтелектуального капіталу, а 
саме: для формування системи показників оцінки ефективності управління структурою інтелек-
туального капіталу.

Ключові слова: структура капіталу, інтелектуальний капітал, функції управління, аналіз, плану-
вання, організація і координація, мотивація, контроль.

Статья посвящена обоснованию функций управления структурой интеллектуального капитала. 
В работе обоснована актуальность управления структурой интеллектуального капитала как важ-
нейшего направления управления структурой капитала предприятия для обеспечения его конку-
рентоспособности на современном рынке. Проведен анализ подходов к определению функций 
управления, в том числе функций управления интеллектуальным капиталом. На основе анализа 
установлено, что для управления структурой интеллектуального капитала промышленного пред-
приятия целесообразно выделить функции анализа, планирования, организации и координа-
ции, мотивации и контроля. Даны определения каждой из приведенных функций. Построено 
поэлементную матрицу функций управления для шестикомпонентной структуры интеллекту-
ального каптала (объекты интеллектуальной собственности, электронные сети и информацион-
ные системы, организационно-управленческую подсистему, потребительский, маркетинговый 
и человеческий интеллектуальный капитал). Результаты исследования закладывают основу для 
формирования методического подхода к управлению структурой интеллектуального капитала, в 
частности, для формирования системы показателей оценки эффективности управления структу-
рой интеллектуального капитала.

Ключевые слова: структура капитала, интеллектуальный капитал, функции управления, ана-
лиз, планирование, организация и координация, мотивация, контроль.

Постановка проблеми. Інформаційна еко-
номіка створює нові умови для функціону-
вання підприємств. Обов’язковою вимогою 
існування на ринку та конкурентоспроможності 
стає висока частка інтелектуального капіталу. У 
сучасних високотехнологічних компаніях інте-
лектуальний капітал складає до 95% загальної 
вартості підприємства [1]. Серед українських 
промислових підприємств цей відсоток дуже 
низький. Це зумовлює необхідність форму-
вання інтелектуального капіталу. 

Інтелектуальний капітал, з одного боку, – 
елемент капіталу підприємства, тому він має 
особливості будь-якого іншого виду капіталу 

і система управління ним також повинна бути 
узгоджена з загальною системою управління 
капіталом підприємства. З іншого боку, це сис-
тема, яка має дуже складну структуру і природу, 
яку також потрібно врахувати при побудові 
методики управління. Формування оптималь-
ної структури інтелектуального капіталу потре-
бує розробки спеціальної системи управління 
структурою інтелектуального капіталу. Клю-
човою умовою побудування такої системи є 
розуміння функцій управління інтелектуальним 
капіталом. Все вищезазначене вказує на необ-
хідність обґрунтування змісту функцій управ-
ління структурою інтелектуального капіталу.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процесам управління інтелектуальним капі-
талом присвячені роботи таких вчених, як 
Дж.А. Акерлоф, І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, 
Р. Брели, Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Н.Л. Гавка-
лова, Л. Гапенські, Г. Дональдсон, М.С. Доро-
ніна, І.В. Журавльова, І.В. Івашковська, В. Кен-
дюхов, В.В. Ковальов, С. Майєрс, М. Міллер, 
Ф. Модильяні, А. Росс, Н.Б. Рудик, А.М. Спенс, 
Д.Е. Стігліц, О.С. Стоянова, Т.В. Теплова, 
Г.А. Семенов, М.С. Шульц, І.Й. Яремко та ін. 
Управління структурою капіталу привертає до 
себе увагу науковців. У той же час, управління 
структурою найціннішої складової капіталу 
сучасного підприємства, його інтелектуаль-
ного капіталу, – питання не досліджене. Немає 
єдності щодо складу структури інтелектуаль-
ного капіталу та сформованої системи управ-
ління нею.

Виклад основного матеріалу дослідження 
Мета статті – виділити та сформувати зміст 
функцій управління структурою інтелектуаль-
ного капіталу. 

Система управління підприємством є склад-
ною системою, що створена для збору, аналізу 
та переробки інформації [2]. Гончаренко А. 
описує систему управління як взаємодію 
суб’єкта управління на об’єкт управління за 
допомогою сигналів або команд направлених 
на виконання завдань керівного впливу [3]. 
До керуючих впливів відносяться: нормативні 
акти, плани, програми, накази, розпорядження, 
інструкції, вказівки керівництва підприємства, 
моральні та матеріальні стимули. Визначаль-
ною характеристикою системи управління є 
мета існування. Системи управління залежить 
від зовнішнього середовища. 

Одним з елементів системи управління під-
приємством є система управління капіталом. 
Управління капіталом – система принципів і 
методів розробки і реалізації управлінських 
рішень, пов’язаних з: установленням опти-
мального обсягу і структури капіталу; обґрун-
туванням джерел і форм залучення капіталу 
на стадії формування; забезпеченням ефек-
тивності використання капіталу в різних видах 
діяльності на всіх стадіях його кругообігу з 
метою забезпечення прибуткової діяльності 
підприємства.

Управління капіталом традиційно розгля-
дається як частина фінансового менеджменту. 
Останнім часом вчені та практики наголошують 
на необхідності виділення системи управління 
структурою капіталу, як однієї з ключових ланок 
системи управління інтелектуальним капіталом 
підприємства. Вона відповідає за вибір виду та 
обсягів ресурсів для забезпечення діяльності 
підприємства, пошук оптимальних джерел 

залучення та шляхів ефективного викорис-
тання ресурсів підприємства для досягнення 
стратегічних цілей, підвищення ліквідності, 
фінансової стійкості та рентабельності підпри-
ємства [1]. Ця система проходить наскрізь через 
процеси формування та використання капі-
талу. Вирішальну роль в формуванні вартості 
підприємств відіграє інтелектуальний капітал. 
З цього можемо зробити висновок, що управ-
ління структурою інтелектуального капіталу – 
головна сфера діяльності фінансового менедж-
менту.

Управління структурою інтелектуального 
капіталу – вплив на елементи інтелектуального 
капіталу для забезпечення такого їх розміру і 
співвідношення, за якого максимізується вар-
тість самого підприємства.

Запорукою створення ефективної системи 
управління структурою інтелектуального капі-
талу є коректність визначення її складових. 
У попередніх роботах автора обґрунтована 
шестикомпонентна структура інтелектуального 
капіталу, яка включає об’єкти інтелектуальної 
власності, електронні мережі та інформаційні 
системи, організаційно-управлінську підсис-
тему, споживчий, маркетинговий та людський 
інтелектуальний капітал [4].

Процес управління характеризується вико-
нанням функцій управління. Перелік та визна-
чення функцій управління структурою інтелек-
туального капіталу є недослідженими, тому 
потребують уточнення. 

Одним з перших функції управління виділив 
Файоль А. Він розробив прецесійну концеп-
цію управління, в якій виділив 5 управлінських 
функцій (передбачення, організація, розпоряд-
ництво, координація, контроль) [9].

Хілуха О. [6] розглядає управління інте-
лектуальним капіталом як окрему функцію 
менеджменту. Реалізується ця функція через 
принципи, загальні функції, методи та управ-
лінські рішення. При реалізації цієї функції 
автор наголошує на врахуванні двох аспектів: 
ієрархічних рівнів підприємства, варіантів взає-
модії з суб’єктами зовнішнього та внутрішнього 
середовища.

Варті уваги функції управління інтелектуаль-
ною творчістю, виділені Вачевським М.,: Автор 
виділяє функції планування, організації, регу-
лювання, впровадження, правової охорони, 
контролю обліку. Розглянемо окремо функ-
цію регулювання, яка полягає в «забезпеченні 
розвитку інтелектуальної власності згідно з 
розробленими програмами, а також усуненні 
відхилень, що виникають у процесі створення, 
розробки, упровадження і використання у 
виробництві науково-технічних досягнень» 
[8, с. 325-332]. На нашу думку, хоча ця функція 
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є важливою при управлінні структурою інте-
лектуального капіталу, її виділення недоцільне, 
оскільки вона є складовою функцій керівни-
цтва контролю. 

Латишева І. [1] при формуванні методики 
управління структурою капіталу пропонує 
звернути увагу на фінансову функцію. Вона 
являє собою вид діяльності з забезпечення та 
оптимізації використання підприємством своїх 
ресурсів для досягнення поставлених цілей. 
Тобто вона забезпечує формування та управ-
ління важливого стратегічного параметру під-
приємства – структури капіталу. На нашу думку, 
виділення цієї функції недоцільне, управління 
структурою інтелектуального капіталу – бізнес-
процес, в ході реалізації якого проявляються 
всі основні функції управління. 

Виділяють специфічні функції управління, 
які можуть змінюватись: регулювання, керівни-
цтво, лідерство, оперативне управління, адмі-
ністративно-організаційне управління, облік 
та ін. Згідно визначень цих функцій, функції 
регулювання, оперативного управління та 
адміністративно-організаційного управління – 
складові підсистеми керівництва, облік відбу-
вається в рамках реалізації функції контролю. 
Тобто, специфічні функції є, певною мірою, 
лише складовою основних функцій. Робимо 
висновок, що поділ функцій на загальні і спе-
цифічні умовний, оскільки в реальних умовах 
управління вони не існують осібно, а тісно 
переплітаються між собою.

На основі проведеного аналізу в управлінні 
структурою інтелектуального капіталу вважа-
ємо за доцільне виділити наступні функції: ана-
ліз, планування, організація, мотивація, контр-
оль. З метою визначення змісту цих функцій 
проведено морфологічний аналіз визначень 
функцій управління з виділенням сутності 
функції, суб’єкта, об’єкта, предмет та мету. 

На основі проведеного морфологічного ана-
лізу, планування – вид управлінської діяльності, 
що полягає в визначенні цілей діяльності, роз-
робці змісту і послідовності дій для їх досягнення.

Відносно інтелектуального капіталу функція 
планування проявляється як визначення цілей 
формування інтелектуального капіталу, його 
оптимальної структури, розробка плану дій з 
формування, управління і розвитку інтелекту-
альним капіталом.

Для визначення функції «організації» вико-
ристовують такі поняття: «формування управ-
ляючих та управляємих систем», «зв’язки і 
відносини», «розподіл влади і обов’язків», 
«забезпечення упорядкованості діяльності», 
«комплекс дій з реалізації управлінських 
рішень», «систематичне коригування завдань і 
взаємовідносин», «визначення порядку й умов 

діяльності бізнесу». Таким чином, організація 
управління – діяльність з формування управ-
ляючих та управляємих систем, налагодження 
взаємозв’язків і відносин, що виникають в ході 
процесу управління.

Організація інтелектуального капіталу 
полягає в його формуванні, налагодженні 
взаємозв’язків з надсистемою підприємства 
і елементів інтелектуального капіталу між 
собою. Координація – узгодження, поєднання, 
приведення в порядок, відповідність (дій, 
понять, складових частин чого-небудь). Функ-
ція координації є однією з адміністративних 
функцій за класифікацією А. Файоля. Коор-
динувати за Файолем – означає «зв'язувати, 
об'єднувати, гармонізувати всі дії і всі зусилля» 
[5]. У сучасному економічному словнику коор-
динація визначена як «складова частина про-
цесів керування, що полягає у пошуку, впоряд-
кування дій різних частин керованої системи». 
Мільнер Б. дає наступне визначення: «Коорди-
нація являє собою процес розподілу діяльності 
у часі, забезпечення взаємодії різних частин 
організації в інтересах виконання поставлених 
перед нею завдань» . Координація як функція 
управління структурою інтелектуального капі-
талу – вид діяльності з забезпечення узгодже-
ності та впорядкування зусиль суб’єктів управ-
ління інтелектуальним капіталом. На нашу 
думку координація тісно пов’язана з органі-
зацією і тому пропонуємо виділити їх як пару 
функцій «організація і координація». Вважа-
ємо за доцільне об’єднати функції організації і 
координації.

Багато уваги теорія управління приділяє 
функції мотивації. У визначенні цього поняття 
вчені досягли єдності. Мотивація – процес спо-
нукання до праці з метою задоволення власних 
потреб і досягнення цілей підприємства. Моти-
вація в управлінні інтелектуальним капіталом – 
спонукання до праці осіб, зайнятих у його фор-
муванні, використанні і розповсюдженні.

На думку автора найбільш вдале визначення 
функції «контролю» надає Нечаюк Л [12]. Його 
визначення найбільш повне і змістовне, воно 
об’єднує в собі процеси «спостереження за здій-
сненням планів для визначення ступеня ефек-
тивності їх виконання», «застосування регу-
люючих заходів за виникнення необхідності». 
Важливе доповнення надає Рульєв В. [13], який 
включає в процес контролю також «визначення 
причин невиконання планів». Враховуючи вище-
наведене, пропонуємо таке визначення функції 
контролю: «це функція управління, сутність якої 
полягає в спостереженні за здійсненням планів, 
визначенні ступеня ефективності їх виконання, 
у разі невиконання плану – визначення причин і 
застосування регулюючих заходів».
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Функція контролю в управлінні інтелекту-
альним капіталом полягає в спостереженні за 
здійсненням планів, визначенні ступеня ефек-
тивності їх виконання, у разі невиконання плану 
– визначення причин і застосування регулюю-
чих заходів відносно інтелектуального капіталу.

Вирішальне значення для управління струк-
турою інтелектуального капіталу має функція 
аналізу. Вона полягає в дослідженні існуючої 
структури інтелектуального капіталу, визна-
ченні оптимального співвідношення елементів. 
Деякі автори розглядають аналіз в комплексі 
або як складову функції контролю або плану-
вання, але, відносно управління структурою 
інтелектуального капіталу вона, як ключова 
заслуговує на виділення як окремої функції 
управління. Аналіз повинен передувати про-
цесу планування і провадитись на всіх етапах 
управління.

Наступним кроком є визначення функцій 
управління для підсистем структури інтелекту-
ального капіталу (табл. 1, сформовано автором 
з використанням [9], [8]). 

Таке визначення функцій управління під-
системами інтелектуального капіталу створює 
підґрунтя для формування системи показників 
оцінки ефективності управління структурою 
інтелектуального капіталу підприємства.

Висновки. Таким чином, проведене дослі-
дження закладає основи для формування мето-
дики управління структурою інтелектуального 
капіталу. Визначено поняття системи управ-
ління структурою інтелектуального капіталу. 
Сформовано і деталізовано функції управ-
ління для підсистем інтелектуального капіталу. 
Наступним етапом дослідження є формування 
показників оцінки ефективності управління 
структурою інтелектуального капіталу.
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ  
ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

В статті досліджено ринок кондитерських виробів, визначені основні гравці ринку, лідери 
галузі, проаналізовано динаміку прибутковості кондитерських підприємств. Проаналізовано 
витрати на охорону природного середовища кондитерських підприємств, визначено їх структуру 
та тенденції. Також проаналізовано витрати на сплату екологічного податку лідерів українського 
кондитерського ринку і показано взаємозв’язок між екологічними витратами та сплатою податків, 
вплив екологічного менеджменту на зниження собівартості та збільшення конкурентоспромож-
ності підприємств.

Ключові слова: екологічні витрати, екологічний податок, витрати на охорону атмосферного 
повітря, витрати на очищення зворотних вод, екологічний менеджмент, конкурентоспромож-
ність.

В статье исследован рынок кондитерських изделий, определены основные игроки рынка, 
лидеры отрасли, проанализирована динамика чистой прибыли кондитерских предприятий. Про-
анализированы расходы на охрану окружающей среды кондитерских предприятий, определена 
их структура и тенденции. Также проанализированы расходы на уплату экологического налога 
лидеров украинского кондитерского рынка и показана взаимосвязь между экологическими рас-
ходами и уплатой налогов, влияние экологического менеджмента на снижение себестоимости и 
увеличение конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: экологические расходы, экологический налог, расходы на охрану атмосфер-
ного воздуха, расходы на очистку обратных вод. Экологический менеджмент, конкурентоспособ-
ность.

Vasylenko Yu.V.

METHODOLOGICAL APPROACH  
TO INTELLECTUAL CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT

The article is devoted to substantiation of intellectual capital structure management functions. The 
aim of the article is to select and form intellectual capital structure management functions. The urgency 
of intellectual capital structure management has been substantiated as the most important area of man-
agement of enterprise capital structure to ensure its competitiveness in the market today. Management 
the structure of intellectual capital is an impact on the elements of intellectual capital, their size and the 
ratio at which the value of the company is being maximized. The key to creating an effective manage-
ment structure of intellectual capital is the correct definition of its components. In previous works of the 
author six-components structure of intellectual capital has been formed. It includes intellectual prop-
erty, electronic networks and information systems, organizational management subsystem, consumer, 
marketing and human intellectual capital Approaches to the definition of management functions, includ-
ing functions of intellectual capital management have been analyzed. The analysis has found that for 
managing the intellectual capital structure of industrial enterprise it is advisable to allocate functions of 
analysis, planning, organization and coordination, motivation and control. Definition of each of these 
functions have been provided. Matrix of management functions for the intellectual capital structure 
management within six components structure has been formed. Results of the research may build the 
foundation for the formation of the methodical approach to intellectual capital structure management 
in order to create a system of indicators for evaluating the effectiveness of intellectual capital structure 
management.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
високої конкуренції на світовому ринку все 
актуальнішими для вітчизняних виробників ста-
ють питання підвищення конкурентоспромож-
ності їх на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках. Якщо на внутрішніх ринках конкуренція ще 
не така значна і виробники почуваються спо-
кійно через значну частку ринку і міцні позиції 
на ньому, то стосовно зовнішніх ринків наші 
виробники програють в багатьох аспектах. Це 
спонукає виробників шукати нові підходи для 
отримання популярності серед споживачів. 
Цей процес відбувається у таких напрямах як 
виробництво продукції з дотриманням усіх 
вимог громадських, екологічних, торговельних 
та інших організацій, зростання соціальної від-
повідальності, пристосування до нових норм 
законодавства тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам екологічного менеджменту та кон-
курентоспроможності підприємств присвячені 
наукові праці відомих учених-економістів, 
зокрема таких як: Купалова Г.І., Дуднікова І. І., 
Корніковський Д.О., Шашина М.В., Шестак О.В., 
та інших. Всі вони досліджували окремі аспекти 
екологічного менеджменту, конкурентоспро-
можності, екологічного аудиту, ефективності 
екологічного менеджменту тощо. Проте, все 
ще залишаються малодослідженими екологічні 
складові по кондитерських підприємствах Укра-
їни, зокрема структура екологічних витрат, їх 
взаємозв’язок з виплатами екологічних подат-
ків, зростанням прибутків та підвищенням кон-
курентоспроможності підприємства.

Мета статті полягає в дослідженні і аналізі 
структури витрат кондитерських підприємств, 
зокрема, екологічних витрат, з метою ефек-
тивного впровадження екологічного менедж-
менту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вітчизняні виробники кондитерської продукції 
повинні шукати нові шляхи підвищення конку-
рентоспроможності, зокрема, за рахунок впро-
вадження системи екологічного менеджменту. 
Як свідчать світові тенденції, споживачі будуть 
віддавати перевагу продукції з, так званим, 
«чистим» брендом, тобто із зазначенням того, 
що продукт натуральний і виготовлений з нату-
ральних та екологічно чистих інгредієнтів.

Останніми роками провідні компанії-лідери 
світових ринків активно зосередилися на реа-
лізації концепції сталого розвитку, забезпе-
чення стійкості підприємств. Все активніше 
підприємства впроваджують у виробництво 
нові стандарти екологічного менеджменту, що 
актуально для вітчизняних підприємств конди-
терської галузі задля підвищення їх конкурен-
тоспроможності.

Кондитерський ринок України представле-
ний декількома виробниками: Кондитерська 
корпорація «Roshen», «Конті», «АВК», Корпора-
ція «Бісквіт-Шоколад», Житомирська кондитер-
ська фабрика «Житомирські Ласощі», Компанія 
«Nestle», ПАТ «Монделіс Україна». Основними 
гравцями на ринку є три лідери галузі, а саме: 
Кондитерська корпорація «Roshen», «Конті», 
«АВК».

Кондитерська корпорація «Roshen» безпе-
речний лідер ринку кондитерської продукції. 
Вона існує з 1996 р. і її продукцію можна купити 
в США, Канаді, ОАЕ, Китаї, Японії, Алжирі, Ізра-
їлі, країнах ЄС та СНД. Roshen стабільно вхо-
дить у ТОП-100 кондитерських компаній світу. 
В 2015 р. вона посіла 22 місце. Загальний обсяг 
виробництва продукції досягає 450 тис. т у рік.

Компанія «Конті» входить у трійку лідерів 
українського ринку кондитерських виробів. 
В 2015 р. вона ввійшла до рейтингу ТОП-100 
кондитерських компаній світу і посіла 38 місце. 
У загальному обсязі виробництва кондитерських 
виробів в Україні частка її становить 14%. Щомі-
сяця на фабриках групи виробляється 17 тис. т 
продукції – близько 11 тис. т в Україні і 6 тис. т 
в Росії. Щорічно компанія експортує майже 30% 
виробленої продукції. Однією з візитних карток 
компанії є шоколадна цукерка «Джек».

Компанія «АВК» на ринку України є лідером 
у категорії шоколадних цукерок. Експортує 
продукцію у більше ніж 20 країн світу, серед 
яких Німеччина, Великобританія, Латвія та Ізра-
їль. У світовому рейтингу кондитерів в 2015 р. 
компанія посіла 59 місце.

Ці три українські компанії стабільно посіда-
ють місця в рейтингу ТОП-100 світових лідерів 
кондитерських виробів. Через те, що вони охо-
плюють більшу частинку ринку, вони і визна-
чають та задають темп розвитку галузі та інших 
виробників. Таким чином, аналіз цих компаній 
визначить основні тенденції розвитку конди-
терського ринку.

Загалом підприємства кондитерської галузі 
є досить конкурентоспроможними, і виявляють 
тенденцію в основному до зростання обсягів 
чистого прибутку (табл. 1).

Як бачимо, нещодавня криза хоч і зашко-
дила розвитку та росту кондитерських підпри-
ємств, але все ж не залишила їх без прибут-
ків. Причому, виходячи із даних, тенденція до 
збільшення чистого прибутку спостерігається 
у багатьох. Лише у деяких підприємств відбу-
вається погіршення прибутковості, але вони 
намагаються використати будь-які можливості 
для компенсації втрат найближчим часом.

Наразі кондитерський ринок України є висо-
коконкурентним та насиченим. Більшу частину 
продукції виробляють та реалізують 5-10 кон-
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дитерських компаній. Наступні декілька років 
рівень концентрації скоріше за все зроста-
тиме, оскільки для розвитку галузі необхідно 
здійснювати вдосконалення виробництва 
(зокрема, в сфері екологічного менеджменту), 
а це потребує значних капітальних інвестицій, 
які є непосильними для дрібних виробників.

Дослідивши ринок кондитерських виробів, 
можна стверджувати, що він не був монополі-

зований впродовж довготривалого часу був від-
критим та вільним для конкуренції, що давало 
будь-якому підприємству можливість легко уві-
йти на ринок. Проте, починаючи з 2014 року спо-
стерігається поступова монополізація ринку. Як 
бачимо, дві компанії займають більше, ніж 40% 
ринку, а три компанії займають більше, ніж 50% 
ринку. Основний монополіст компанія Roshen, 
яка вже за підсумками 2015 року значно збіль-

Таблиця 1
Динаміка чистого прибутку кондитерських підприємств у 2010-2015 рр.

 Підприємство 
Період

2010 2011 2012 2013 2014 2015
ПАТ «ВКФ «Ласощі» 196 104 133 -2994 -4327,00 2189
ланцюговий темп приросту, % -46,94 27,88 -2351,13 44,52 -150,59
ПАТ «Запорізька КФ» -14037 -5975 5113 -10625 -85 -1800
ланцюговий темп приросту, % -57,43 -185,57 -307,80 -99,20 2017,65
ПрАТ «ВО «КОНТІ» 116916 58362 268343 580345 711684 65514
ланцюговий темп приросту, % -50,08 359,79 116,27 22,63 -90,79
ПАТ «Кондитерська фабрика «АВК» 
м. Дніпропетровськ» -3534 -1313 5502 1704 -4410 -578

ланцюговий темп приросту, % -62,85 -519,04 -69,03 -358,80 -86,89
ПАТ «Полтавакондитер» 5097 11932 7720 2506 27876 45042
ланцюговий темп приросту, % 134,10 -35,30 -67,54 1012,37 61,58
ПАТ «Київська кондитерська фабрика 
«РОШЕН» 2742 4778 3792 3925 34816 11021

ланцюговий темп приросту, % 74,25 -20,64 3,51 787,03 -68,35
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика 
«Світоч» 28579 51650 41252 28076 22 271407

ланцюговий темп приросту, % 80,73 -20,13 -31,94 -99,92 1233568,18
ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» 46783 65727 54953 40802 144670 176479
ланцюговий темп приросту, % 40,49 -16,39 -25,75 254,57 21,99

Таблиця 2
Структура екологічних витрат кондитерських підприємств

 №  
п/п Вид екологічних витрат Код  

класу
1 Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату 100

2
Запобігання утворенню забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 
повітря, за допомогою зміни виробничих процесів чи технологій з метою охорони 
атмосферного повітря, збереження клімату і захисту озонового шару

110

3 Охорона атмосферного повітря 111

4 Очищення димових і відпрацьованих газів, вентиляційних викидів з метою охорони 
атмосферного повітря, збереження клімату і захисту озонового шару 120

5 Охорона атмосферного повітря 121
6 Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. п. 130
7 Інші витрати, пов'язані з охороною атмосферного повітря і проблемами зміни клімату 140
8 Очищення зворотних вод 200
9 Системи каналізації 220
10 Очищення зворотних вод від забруднюючих речовин 230
11 Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т. п. 250
12 Інші витрати, пов'язані з очищенням зворотних вод 260
13 Інші напрямки природоохоронної діяльності 900
14 Загальні управлінські витрати 910
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шила свою ринкову частку і переступила поріг 
31%. Саме тому, якщо говорити про зростання 
конкурентоспроможності та підвищення частки 
ринку, стає зрозумілим, що збільшити обсяги 
прибутків можливо вже не за рахунок зрос-
тання частки ринку, а за рахунок впровадження 
екологічного менеджменту і скорочення собі-
вартості продукції.

Задля зменшення собівартості продукції та 
зростання ефективності екологічного менедж-
менту пропонуємо взаємозв’язок екологічні 
витрати кондитерських підприємств та еколо-
гічні податки, які вони сплачують до бюджету 
за результатами своєї діяльності. Серед еколо-
гічних витрат підприємствами кондитерського 
ринку України здійснюються наступні види еко-
логічних витрат (табл. 2).

Проаналізуємо екологічні витрати за осно-
вними гравцями ринку, оскільки вони займа-
ють більше 50% , а тому є показовими по ринку 
в цілому. Найбільше екологічних витрат здій-
снює Корпорація Рошен, всередині якої най-
більше припадає на Київську кондитерську 
фабрику (рис. 1).

Як видно з рис. 1 найбільшу питому вагу 
складали витрати на очищення зворотних вод 
від забруднюючих речовин та систем каналіза-
ції. На третьому місці витрати по лабораторних 
дослідженнях очищення повітря.

Друге місце за обсягом екологічних витрат 
посідає КОНТІ (рис. 2).

На цьому підприємстві найбільшу питому 
вагу у витратах на охорону природного серед-
овища складають витрати на очищення димо-
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Рис. 1. Витрати на охорону природного середовища  
Київської кондитерської фабрики «Рошен», грн.
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Рис. 2. Витрати на охорону природного середовища Виробничого 
об’єднання «КОНТІ», грн.
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вих та відпрацьованих газів, вентиляційних 
викидів, та інші витрати, пов’язані з охороною 
атмосферного повітря.

По підприємству «АВК» екологічних витрат 
немає. Це пов’язано з тим, що на даному підпри-
ємстві відсутні або практично відсутні відходи 
виробництва, і тому витрати за такими позиці-
ями не здійснюються.

Для більш чіткого розуміння динаміки еко-
логічних витрат на кондитерських підприєм-
ствах дослідимо їх по основних підприємствах 
кондитерського ринку (рис. 3).

Як бачимо з динаміки найбільшими та стрім-
кими темпами зростали екологічні витрати 
Вінницької кондитерської фабрики та Київської 
кондитерської фабрики Рошен. Найбільше 
зростання Вінницької фабрики було забез-
печене реалізацією заходів з охорони атмос-
ферного повітря (майже вдвічі) та очищення 
зворотних вод (в півтора рази). По Київській 
фабриці зростання відбувалося не настільки 
стрімке, проте, суттєво зросли витрати по 
очищенню зворотних вод від забруднюючих  
речовин.
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Рис. 3. Динаміка екологічних витрат  
кондитерських підприємств, грн.
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Рис. 4. Динаміка сплати екологічного податку  
кондитерськими підприємствами, грн.
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Дещо зменшувались екологічні витрати по 
КОНТІ за рахунок зменшення витрат на лабора-
торні дослідження та очищення зворотних вод. 
Кременчуцька кондитерська фабрика скоро-
тила свої витрати за рахунок загальних управ-
лінських витрат природоохоронної діяльності.

Таким чином, бачимо, що підприємства 
активно починають впроваджувати природо-
охоронні заходи, серед яких заходи з мініміза-
ції викидів та відповідно очищення атмосфер-
ного повітря і зворотних вод. У зв’язку з тим, 
що підприємства збільшують витрати на при-
родоохоронну діяльність, їхні платежі з еколо-
гічного податку поступово повинні скорочува-
тися, оскільки зменшується вплив на довкілля 
і зменшується база оподаткування. Динаміка 
платежів з екологічного податку представлена 
на рис. 4.

Як бачимо, стрімке падіння виплат екологіч-
ного податку спостерігається по Київській кон-
дитерській фабриці Рошен, адже вона суттєво 
збільшила свої екологічні витрати. Саме по ній 
чітко видно тенденцію прямого впливу впрова-
дження екологічного менеджменту на зниження 
екологічних податків. По іншим підприємствам 
тенденція не така різка, оскільки екологічні 

витрати зростають поступово і в той же час від-
бувається нарощення обсягів виробництва, 
що саме по собі збільшує базу оподаткування. 
Проте, чим більше підприємство готове виді-
ляти на заходи екологічного менеджменту, тим 
менші їх нарахування екологічного податку, а 
також тим менша їх собівартість.

Висновки. Таким чином, на основі про-
веденого дослідження можна стверджувати, 
що впроваджуючи екологічний менеджмент, 
можна суттєво зменшити собівартість і підви-
щити конкурентоспроможність підприємств. 
Оскільки окрім зменшення екологічних подат-
ків, та зростання прибутків підприємств, мож-
ливо отримати додаткові бали у споживачів 
кондитерської продукції за зростання екологіч-
ної відповідальності бізнесу. Світові тенденції 
свідчать, що споживачі стають більш свідомими 
у виборі продукції, і все більше звертають увагу 
на екологічне маркування, яке свідчить про еко-
логічну безпеку продукції. Для забезпечення 
зростання конукрентоспроможності підпри-
ємств кондитерської галузі необхідно активно 
впроваджувати екологічний менеджмент, який 
додасть істотних переваг підприємствам у кон-
курентній боротьбі.
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Demyanenko K.A.

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL COSTS OF ENTERPRISES  
OF CONFECTIONERY INDUSTRY

The article is devoted to the problems of environmental costs for implementation environmental 
management to Candy Industry’s companies. The analysis of Candy Industry market was made in the 
article, also the main market players and leaders of the industry were defined, and the profitability of 
candy companies was analyzed. Net profit and its dynamics during the last years were calculated con-
cerning to previous changes, main tendencies of it were defined. According to market research we 
can definitely say, that there are some ways to increase the competitiveness of national Candy Indus-
try’s companies. Among them are environmental management systems implementation, decreasing 
the production costs and minimization of negative influence to environment etc. It’s very important to 
calculate the rate of environmental costs and tax payments according to correlate their efficiency within 
competition growth. The costs for environmental safety of the Candy Industry companies were deter-
mined and described, the structure and tendencies of environmental costs was noticed. Also the costs 
for environmental taxes were described within the Candy market leaders and the interrelation between 
the environmental costs and environmental tax payments, the influence of environmental management 
on production cost decreasing and competitiveness increasing was shown.

Keywords: environmental costs, environmental tax, atmosphere improving costs, effluent treat-
ment, environmental management, competitiveness.
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У статті розглянуто сутність категорії «товарні запаси» та запропоновано її визначення. Окремо 
відзначено значення процесу управління товарними запасами в процесі підвищення ефективності 
їх використання. Відмічено, що управління товарними запасами складний процес, на ефектив-
ність якого впливає велика кількість факторів. Визначено роль обліку і аналізу структури та дина-
міки товарних запасів у процесі підвищення ефективності їх використання. Розкрито сутність і 
напрямки підвищення ефективності використання товарних запасів на торговельних підприєм-
ствах. Запропонована факторна модель оцінки рентабельності товарних запасів, за допомогою 
якої можна оцінити впливу на рентабельність таких факторів, як рентабельність продажів, чисель-
ність працівників і продуктивності праці.
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В статье рассмотрена сущность категории «товарные запасы» и предложено ее определения. 
Отдельно отмечено значение процесса управления товарными запасами в процессе повышения 
эффективности их использования. Отмечено, что управление товарными запасами сложный 
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Постановка проблеми. Центральне місце 
в загальної системі управління торгівельним 
підприємством займають питання управління 
товарними запасами. На сьогодні питання 
оптимізації запасів набирає актуальності для 
підприємств України у зв’язку зі складним 
становищем економіки країни, скороченням 
платоспроможності населення, кризою бан-
ківської системи. Тому пошук ефективних під-
ходів до оптимізації запасів по обсягу та струк-
турі, підвищення ефективності їх використання 
є джерелом скорочення витрат торгівельних 
підприємств, підвищення ефективності їх функ-
ціонування та забезпечення отримання біль-
шого прибутку. Управління запасами, як про-
цес впливає на підвищення платоспроможності 
та ліквідності торгівельного підприємств, що є 
надзвичайно важливим аспектом підвищення 
конкурентоспроможності та вартості підпри-
ємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням, що висвітлюють сутність товар-
них запасів підприємства займалося багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед 
них В.Д. Базидевич, А.В. Бодюк, Ф.Ф. Бути-
нець, С.Ф. Голова, Я.А. Гончарук, В.А. Костю-
ченко, В.С. Лень, А.А. Мазаракі, Д. Міддлтон, 
Л.П. Наговицина, Дж. Робертсон, П. Самуель-
сон, А.А. Чаплінська, та багато інших.

Метою дослідження э визначення ролі 
управління товарними запасами у процесі під-
вищення ефективності їх використання на тор-
гівельному підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Словосполучення «товарні запаси» вимагає 
сутнісного (змістовного) визначення цього 
терміну за лінгвістичними ознаками. У міжна-
родній практиці поняття «запаси» визначається 
Міжнародним стандартом бухгалтерського 
обліку 2 «Запаси» (далі МСБО 2 «Запаси»), який 
було прийнято в 1975 році під назвою «Оцінка та 
подання запасів у контексті системи історичної 
собівартості» [2, с. 245]. МСБО 2 «Запаси» роз-
повсюджується на запаси, облік яких ведеться 
на основі історичної (фактичної) собівартості. 
У національній практиці поняття запаси визна-
чається Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 9 «Запаси» (далі П(С)БО 9), при-

йнятим в 1999 році. Але у документі визначення 
цього терміну не існує, існують лише їх різно-
види, одним з яких є товарні запаси.

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» товарні запаси – 
це товари у вигляді матеріальних цінностей, що 
придбані (отримані) та утримуються підприєм-
ством з метою подальшого продажу» [1]. 

У економічній літературі можна зустріти 
визначення запасу, як форми матеріального 
потоку. Згідно тлумачного словнику Ушакова, 
«запас» – це заготовлене для майбутнього 
використання якась кількість матеріалу, речо-
вини, предметів.

Товар – будь-який продукт виробничо-еко-
номічної діяльності в матеріально-речовій 
формі, об'єкт купівлі-продажу, ринкових від-
носин між продавцями і покупцями [4, с. 67]. 
У словнику Ожегова товар – продукт праці, який 
має вартість і розподіляються в суспільстві шля-
хом обміну, купівлі-продажу; взагалі – то, що є 
предметом торгівлі [5, с. 787].

Виходячи з цього робимо висновок, що 
надане у П(С)БО 9 визначення товарного запасу 
потребує уточнення. Спираючись на етимоло-
гічне значення слів пропонуємо під товарним 
запасом розуміти матеріально-речові цін-
ності, які заготовлені для майбутнього процесу 
купівлі-продажу.

Саме так будемо розуміти поняття запасів, 
оскільки таке визначення є найбільш чітким, 
законодавчо закріпленим, а також не супер-
ечить поняттю, що застосовується в західній та 
національній практиці. Важливою ознакою від-
несення предмету (крім необоротних активів) 
до запасів підприємства є право власності під-
приємства на цей предмет. Одночасно на під-
приємстві можуть знаходитися предмети, що є 
власністю інших фізичних або юридичних осіб. 
Такі предмети не включаються до складу запа-
сів підприємства. Отже, запаси – це різні речові 
елементи, що використовуються у процесі 
фінансово-господарської діяльності як пред-
мети праці, а відповідно повинні споживатися 
в кожному господарському циклі і повністю 
переносити свою вартість на витрати підприєм-
ства та вартість продукції або товарів, що виго-
товляється або реалізується. Запаси повинні 
відповідати наступним ознакам: 

процесс, на эффективность которого влияет большое количество факторов. Определена роль 
учета и анализа структуры и динамики товарных запасов в процессе повышения эффективности 
их использования. Раскрыта сущность и направления повышения эффективности использования 
товарных запасов на торговых предприятиях. Предложена факторная модель оценки рентабель-
ности товарных запасов, с помощью которой можно оценить влияния на рентабельность таких 
факторов, как рентабельность продаж, численность работников и производительности труда.

Ключевые слова: товарные запасы, торговое предприятие, управление товарными запасами, 
эффективность использования товарных запасов, рентабельность товарных запасов, факторная 
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– бути власністю підприємства; 
– виступати в формі матеріальних активів; 
– мати призначення бути використаним у 

процесі виробництва (для виробничих підпри-
ємств), у процесі реалізації (для виробничих та 
торговельних підприємств); 

– постійно витрачатися, реалізовуватися та 
замінюватися новими (відновлюватися); 

– перетворюватися в грошові кошти протя-
гом року або одного нормального операцій-
ного циклу.

Управління виробничими запасами сьогодні 
є одним з найважливіших чинників ефектив-
ної роботи підприємства торгівлі. Цей процес 
потребує визначення певної концепції, яка 
б враховувала специфіку діяльності підпри-
ємства. На думку Голова С.Ф., що ключовим 
аспектом процесу управління запасами є змен-
шення запасів до розумного мінімуму, який 
забезпечує безперервність процесу виробни-
цтва. Бутинець Ф.Ф. відзначає, що усі підпри-
ємстві не залежно від виду та роду діяльності 
здійснюють роботу по управлінню запасами. 
Відомо, що на підприємствах торгівлі товарні 
запаси складають основну частину оборотних 
активів, відображених в балансі. Тому бавить 
від того, наскільки вірно ведеться складський 
та бухгалтерський облік товарних запасів на 
таких підприємствах, багато в чому залежить 
фінансове положення підприємства і його при-
бутку.

На сьогодні основною метою управління 
товарними запасами є формування певного 
обсягу та структури запасів, які забезпечать 
стабільну торгівлю кожним товаром. При 
цьому повинна виконуватись умова мінімізації 
витрат. Досягнути цієї мети можна за умови, 
що на підприємстві здійснюється постійний та 
безперервний облік товарних запасів, а також 
досліджуються терміни зберігання, тривалість, 
вартість та обсяг поставок. Крім того керівни-
цтво підприємством повинно мати знання та 
вміння вести оперативну роботу із запасами, 
таку як організація складського зберігання та 
обліку товарів, їх логістичне супроводження, 
постійно досліджувати пропозиції ринку з 
ціллю пошуку нових, більш ефективних поста-
чальників.

Управління товарними запасами, як пра-
вило має на меті їх оптимізацію. Оптималь-
ним при цьому вважається забезпечення тор-
говельного підприємства таким обсягом та 
асортиментом товарів, які максимально задо-
вольняють попиту споживачів. Управління 
товарними запасами передбачає планування 
певного обсягу і структури товарних запасів у 
відповідності з поставленими перед торговою 
організацією цілями, а також контролювати від-

повідність товарних запасів встановленим на 
підприємстві критеріям.

Ефективність поточного управління та 
обліку залежить від якості та своєчасності отри-
маної та обробленої інформації, яка в більшій 
своїй частині береться з даних бухгалтерського 
обліку. Тому підвищення ефективності управ-
ління товарними запасами необхідно розпо-
чати з удосконалення процедур та форм отри-
мання інформації, організації якісної звітності, 
яка надасть можливість спостерігати наступну 
інформацію: 

– норматив товарних запасів за кожною 
товарною групою; 

– наявність понаднормативних товарних 
запасів, що не користуються попитом насе-
лення; 

– обсяг товарних запасів за товарними гру-
пами та позиціями, які перевищили термін збе-
рігання, не були реалізовані у період більше 
року (неліквідні), втратили товарний вид або 
споживчі властивості; 

– роздрібний продаж, документовані втрати, 
надходження товарів за товарними групами. 

Збір та обробка цієї інформації надасть мож-
ливість її оперативної обробки та висвітлить 
відхилення у структурі та асортименті товар-
них запасів на торговельному підприємстві від 
бажаної та ефективної. 

На етапі аналізу стану та ефективності 
управління товарними запасами вивчаються 
специфічні риси, процесів формування та реа-
лізації товарних запасів на певному підприєм-
стві, аналізується ефективність використання 
товарних запасів, виявляються основні тен-
денції їх формування, оцінюється концепція та 
ефективність поточного управління товарними 
запасами керівництвом підприємства.

Аналіз товарних запасів повинен бути орі-
єнтований на виявлення резервів по певних 
напрямах, таких як прискорення оборотності 
товарів, раціоналізація запасів, підвищення 
ефективності їх використання.

Аналіз динаміки товарних запасів дає мож-
ливість оцінити тенденції їх розвитку, виявити 
взаємозв’язок між зміною структури запасів 
та товарообігом, визначити забезпеченість 
товарообігу необхідними товарами. Важли-
вою задачею управлінського обліку є вивчення 
впливу факторів, що впливають на показники 
стану, динаміки та оборотності товарних запа-
сів. Така аналітична робота, як правило забез-
печує раціональне формування та ефективне 
використання запасів. 

Ціллю управління на будь якому рівні є під-
вищення ефективності діяльності підприєм-
ства, як загалом, так й на будь якому напрямі. 
Як відомо, економічна ефективність – це вид 
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ефективності, який характеризує результатив-
ність діяльності економічних систем (підпри-
ємств, територій, національної; економіки). 
Основною особливістю таких систем є вартіс-
ний характер засобів (витрат, витрат) досяг-
нення цілей (результатів), а в ряді випадків і 
самих цілей (зокрема, отримання прибутку). 
Ефективність використання товарних запасів 
підприємства, яке функціонує в сфері товар-
ного обігу, може бути визначена як за показни-
ком роздрібного товарообігу, так і за показни-
ком прибутку.

Ефективність товарних запасів є найваж-
ливішим критерієм управління ними. Ефек-
тивне інвестування коштів в товарні запаси 
робить значний вплив на ведення комерційної 
діяльності та фінансовий результат організа-
ції торгівлі. Все це спонукає шукати нові під-
ходи до управління товарними запасами на 
підприємствах торгівлі. Саме це обґрунтовує 
необхідність покращення методів дослідження 
ефективності використання товарних запасів, з 
ціллю визначення впливу окремих факторів на 
показники ефективності.

Підвищення ефективності використання 
товарних запасів є джерелом скорочення обся-
гів обігових коштів, прискорення їх обороту, 
підвищення норми та маси прибутку, та як слід-
ство покращення загальної ефективності діяль-
ності підприємства. Формування оптимальних 
обсягів та структури запасів товарів надає мож-
ливість торговельному підприємству реалізо-
вувати власну цінову стратегію, забезпечувати 
стійкість та якість номенклатури та асортименту, 
підвищувати ступінь задоволення попиту спожи-
вачів. До того залишається невизначеною низка 
питань щодо сутності товарного запасу, що на 
наш погляд, потребує глибокого вивчення. 

Вивчення впливу окремих факторів надає 
також можливості виявити напрями удоскона-
лення управління товарними запасами, вия-
вити резерви покращення процесу постачання, 
скорочення витрат на утримання запасів. 
Досить вагомою є проблема контролю залиш-
ків товарних запасів, яка виникає на кожному 
торговельному підприємстві, оскільки вартість 
запасів представляє значний ліквідний актив.

Система показників управління запасами 
широко висвітлена в різних джерелах. У них, 
як правило, мова йде про різні методи про-
гнозування, класифікації, контролю товарних 
запасів та інших показників, які описують стан 
товарних запасів і їх динаміку. У той же час, 
мало, де висвітлюються показники, які допо-
магають аналізувати результат управління 
запасами, хоча без аналізу результату немож-
ливо виявити помилки в управлінні і вишукати 
резерви для поліпшення ефективності.

Рентабельність (вона ж прибутковість) 
товарних запасів – це співвідношення вало-
вого або чистого прибутку компанії за пев-
ний період часу до середнього значення собі-
вартості складських запасів за цей же період. 
Іншими словами, це суму прибутку компанії за 
місяць, яка поділена на середньомісячну собі-
вартість товарних запасів. Таким чином отри-
муємо процентне співвідношення, яке показує, 
як ефективно використовуються кошти інвес-
товані в товарні запаси.

Для торгової компанії рентабельність товар-
них запасів – це найважливіший показник, який 
відображає ефективність її діяльності. Це обу-
мовлено тим, що близько 80% капіталу в тор-
гових компаніях може знаходиться в товарних 
запасах. Тому від того, як якісно товарні запаси 
створені, і залежить ефективність викорис-
тання грошових коштів, за які ми їх придбали.

Коефіцієнт рентабельності товарних запа-
сів показує, тільки прибутку припадає на оди-
ницю вартості товарних запасів. З ростом цього 
показника підвищується ефективність вико-
ристання запасів за кінцевим результатом – 
прибутку. З формули (1) видно, що зростання 
товарних запасів (затоварювання) призводить 
до зниження рентабельності. Збільшення при-
бутку забезпечує підвищення рентабельності.

�зап � П������� ��� ��а��за��� �ПРП�
������������а �а������ запа��� ���������   (1)

Максимальне значення цього коефіцієнта 
відповідає оптимальному запасу товарів в сис-
темі і оптимального розміщення в них коштів 
відповідно. Насправді, якщо рівень запасів у 
системі недостатній, падає об'єм продажів, 
з'являються втрати на недоотриманий прибу-
ток, собівартість товару підвищується за раху-
нок зростання частки непрямих витрат, тобто 
зменшується коефіцієнт прибутковості товару. 
Якщо рівень запасів більше оптимального, зни-
жується оборот запасів, тобто зменшується 
коефіцієнт обороту запасів. Якщо функціо-
нальний цикл менше оптимального, збільшу-
ються витрати, наприклад, на транспортування 
і знижується рівень зібраної націнки, якщо ж 
функціональний цикл більше оптимального 
підвищуються витрати на зв'язаний капітал, що 
також знижує зібрану націнку; в обох випадках 
це призводить до зменшення коефіцієнта при-
бутковості товару.

Таким чином, саме рентабельність запа-
сів є найбільш ємним логістичним і одночасно 
фінансовим показником, що характеризує 
ефективність інвестицій у запаси.

Для аналізу зміни рентабельності товарних 
запасів на підприємстві пропонуємо застосову-
вати факторну модель:
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�зап �
Чр � �тр

ТЗ���� � �прод   (2)

де Rзап – рентабельність товарних запасів на 
підприємстві; 

Птр – середньорічна продуктивність праці 
одного робітника, грн./особу;

Чр – чисельність робітників, осіб;
ТЗ – середньорічна вартість товарних запа-

сів;
Rпрод – рентабельність продажу.
За допомогою запропонованої моделі 

можна дослідити зміну рентабельності запасів 
під впливом п’яти факторів методом ланцюго-
вих підстановок або ізольованого впливу.

Висновки. Підвищення ефективності вико-
ристання товарних запасів складний процес, 
який забуває особливого значення для торгі-
вельних підприємств у сучасних умовах. Цей 
процес може бути реалізованим лише у разі 
організації ефективного управління товарними 
запасами, як основна мета та функціональна 
складова процесу управління. Спостереження 
за динамікою показників ефективності вико-
ристання товарних запасів повинно забезпе-
чувати підприємство торгівлі інформацією про 
фактори, під впливом яких формувалися зміни 
показнику. З цією метою пропонуємо викорис-
товувати чотирьох факторну модель оцінки 
рентабельності товарних запасів.
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Litvinova V.O., Hrinchenko R.V.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF COMMODITY STOCKS  
OF TRADE ENTERPRISES

In the article the essence of category of «inventories» and its proposed definition. On our opinion 
inventory should be considered as material values which are gathered for the future process of buying 
and selling. The significance of an inventory management during an increase of its efficiency is pointed 
out. In the article it is also noted that an inventory management is complicated process, and that effi-
ciency of inventory management is influenced by many factors. So inventory management is not possi-
ble without well-organized account and analysis of the structure and dynamics of inventories. The role 
of accounting and analysis of the structure and dynamics of inventory in the process of improving the 
efficiency of their use have been identified. The essence and directions of increase of efficiency of use 
of commodity stocks in retail trade was disclosed. Identification of illiquid, overdue goods, goods that 
have lost their relevance and consumer characteristics, as well as surplus, which are not confirmed by 
demand, should be referred to the main areas. We suggest that to give priority to the standardization of 
inventories in this process.

Particular attention is paid to indicators of the effectiveness of the use of commodity stocks. The arti-
cle proposes a factor model for estimating the profitability of commodity stocks, with the help of which 
it is possible to assess the influence on the profitability of such factors as profitability of sales, number 
of employees and labor productivity.
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В статті визначено основні причини виникнення кризових станів на підприємствах. Досліджено 
динаміку кризи на підприємстві. Визначені та охарактеризовані стадії процесу виникнення кризи. 
Виявлені основні заходи системи антикризового управління. Розроблені етапи антикризового 
управління на підприємстві. Визначено основні властивості системи антикризового управління 
суб’єктів господарювання.

Ключові слова: кризовий стан підприємства, антикризове управління, санація підприємства, 
фінансовий менеджмент, статичний стан.

В статье определены основные причины возникновения кризисных состояний на предприя-
тиях. Исследована динамика кризиса на предприятии. Определены и охарактеризованы стадии 
процесса возникновения кризиса. Выявлены основные мероприятия системы антикризисного 
управления. Разработаны этапы антикризисного управления на предприятии. Определены основ-
ные свойства системы антикризисного управления субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: кризисное состояние предприятия, антикризисное управление, санация 
предприятия, финансовый менеджмент, статическое состояние.

Вступ. На сьогодні більшість українських під-
приємств продовжують залишатися в кризовому 
стані, що проявляється у збитковості економіч-
ної діяльності, низькому запасі фінансової міц-
ності, дефіциті ліквідних обігових коштів, значній 
заборгованості перед бюджетом і кредиторами.

Досить часто криза на підприємстві зумов-
люється невідповідністю його фінансово-гос-
подарських параметрів параметрам оточую-
чого середовища, що в свою чергу зумовлено 
не вірно обраною стратегією, неадекватною 
організацією бізнесу і, як наслідок, слабкою 
адаптацією до вимог ринку.

Останні дослідження та публікації. Вивчен-
ням питання процесу виникнення кризових 
ситуацій на підприємствах та можливостями 
виходу із них займалася велика кількість вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Серед них: 
Бондаренко В.М., Березін О.В., Скібіцька Л.І., 
Шершньова З.Є., Юрій Е.О., Каплан Р.С., Нор-
тон Д.П. та інші.

Скібіцька С.І. вважає, що кризовий процес на 
підприємстві є етапом, який впливає на наявну 
структуру його зв’язків та відносин, а також 
наново їх формує [3, с. 21-22].

Шершньова З.Є, стверджує, що система 
антикризового управління підприємством 
передбачає здійснення основної мети – виве-
дення підприємства з кризового становища – за 
допомогою її розбиття на підцілі [4, c. 39-40].

На думку, Е.О. Юрія, антикризове управ-
ління підприємством є невід'ємним елементом 
єдиної системи управління і являє собою сис-
тему заходів, спрямованих на вихід підпри-
ємства з кризи, що є умовою його успішного 
фінансового оздоровлення [6, c. 160].

Мета та завдання. Зважаючи на важкі 
загальноекономічні умови в нашій державі на 
теперішньому етапі розвитку, досить значна 
частина вітчизняних підприємств мають про-
блеми з платоспроможністю, деякі з них сто-
ять на межі банкрутства, а значна кількість вже 
збанкрутувала.

Саме тому метою даної статті є дослідження 
причин виникнення кризових станів на підпри-
ємствах та пошук оптимальних шляхів виходу 
із них.

Виклад основного матеріалу. На сьогодніш-
ній день більшісь вітчизняних та закордонних 
науковців схиляються до думки, що під фінан-
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совою кризою слід розуміти фазу розбалан-
сованої діяльності підприємства та обмеже-
них можливостей впливу його керівництва на 
фінансові відносини, які виникають на цьому 
суб’єкті господарювання [7. c. 397].

Таким чином, на практиці з кризою, як пра-
вило, ідентифікується загроза неплатоспро-
можності та банкрутства підприємства, діяль-
ність його в неприбутковій зоні або відсутність 
у цього підприємства потенціалу для успішного 
функціонування.

Що стосується кризового стану вітчизняних 
підприємств, то на нашу думку основними при-
чинами їх виникнення можна назвати:

1) недостатній рівень знань про можливості 
передбачення кризи;

2) низький рівень функціонування і 
взаємозв’язку між такими важливими механіз-
мами як соціально-політичний, господарсько-
економічний, культурно-психологічний;

3) незадовільне управління, яке є первин-
ним внутрішнім чинником і головною першо-

причиною розвитку кризи (недостатні знання 
керівництва; незбалансована адміністративна 
команда; відсутність стратегічного підходу; 
слаба дисципліна; недостатність ентузіазму);

4) недостатній контроль, який проявляє 
себе в трьох аспектах: відсутність планування, 
необґрунтоване ухвалення рішень, випадкові 
відхилення, помилки та прорахунки (інженерні, 
управлінські, політичні);

5) неналежне виконання фінансовими служ-
бами покладених на них функцій, зокрема – 
відсутність гнучкого фінансового планування 
та аналізу, управління ризиками та інше.

Необхідність поділу кризового процесу на 
відповідні етапи обумовлена тим, що виникає 
потреба в теоретичному визначенню моменту 
і часу застосування заходів щодо здійснення 
впливу на кризу, не допущення її розвитку та 
повного подолання.

Типовими для кризової ситуації є два варі-
анти виходу із неї: подолання кризи або повна 
ліквідація господарюючого суб’єкта (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кризи на підприємстві [3, с. 21-22]
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Рис. 2. Стадії процесу розвитку кризи [3, с. 22-23].
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Кризу не можна розглядати як статичний 
стан. Беручи до уваги більшість досліджень 
щодо природи кризи, можемо вважати, що 
даний процес протікає протягом первного пері-
оду часу. Проміжки між початком та завершен-
ням кризи бувають різної тривалості. З одного 
боку, існують тривалі, слабо прискорені кри-
зові процеси. З іншого – несподівано виника-
ючі, високої інтенсивності і з коротким термі-
ном розвитку.

Криза підприємства як процес починається 
у фазі потенційного (стадія 1), тобто тільки мож-
ливого, але ще не реального. Через відсутність 
достовірних симптомів кризи даний стан під-
приємства характеризується як паранормаль-
ний.

На рис. 2 представлені стадії кризового 
процесу з погляду можливостей глибини його 
розвитку і потенціалу підприємства щодо його 
подолання.

Стадія латентного розвитку кризи характе-
ризується прихованими ознаками, дію яких не 
можна подолати технологічно-функціональним 
управлінням підприємством. На етапі гострої 
переборної кризи підприємство безпосеред-
ньо відчуває викликану кризою негативну дію.

При подальшому недоліку альтернативних 
дій, через вичерпання наявного в наявності 
часу, значно підвищуються вимоги по знахо-
дженню дієвих шляхів рішення проблем (чин-
ників подолання кризи). На цьому етапі для 
подолання кризи потрібна мобілізація всіх 
ресурсів підприємства. Резерви, що є у гспода-
рюючих суб’єктів, виснажуються. Вона ще має 
в своєму розпорядженні потенціал по подо-
ланню гострої кризи, але він дуже обмежений. 
При цьому підвищуються до межі вимоги до 
якості управлінських рішень, а заходи щодо 
подолання кризи повинні дати ефект за дуже 
незначний проміжок часу.

Таким чином, аналіз існуючих точок зору 
дозволяє припустити, що природа кризи доте-
пер є однією з самих спірних теоретичних 
проблем. З одного боку, це пов’язано з її руй-
нівним характером. Відбувається деформація 
соціально-економічних відносин і пропорцій 
розподілу ресурсів, що склалися, в господар-
ському процесі. Інший бік кризи – оздоровча, 
вона стимулює процеси оновлення основного 
капіталу і пошук шляхів зниження витрат, що 
дозволяє підтримувати і в майбутньому збіль-
шувати стрімко спадаючі в період депресії 
доходи підприємства [3, c. 23-24].

Отже, в сучасних умовах проблеми правиль-
ної і грамотної побудови системи управління, 
орієнтованої на роботу в умовах кризи, раннє 
його попередження й адекватне реагування, 
набувають особливої актуальності.

Таким чином, узагальнивши теоретичні та 
практичні надбання вітчизняних та зарубіжних 
вчених по даному питанню, ми дійшли висно-
вку, що найбільш вдалим способом виходу 
підприємства із кризи є застосування системи 
антикризового управління.

На нашу думку, антикризове управління 
являє собою цілеспрямовану систему управ-
ління, яка має комплексний, системний харак-
тер і його головною його метою є виведення 
господарюючого суб’єкта із кризового стану.

Санація підприємства – це сукупність усіх 
можливих заходів, які здатні призвести під-
приємство до його фінансового оздоровлення 
[6, с. 161].

При цьому здійснюється розробка і реалі-
зація спеціальних заходів на підприємстві, що 
мають стратегічний характер і дозволяють усу-
нути тимчасові перешкоди і покращити загаль-
ний стан об’єкта управління.

Практично система антикризового управ-
ління переслідує не одну, а декілька цілей. 
Поєднання декількох цілей створює складну 
ціль. Складна ціль може досягатися одночасно, 
по черзі або методом розміщення, коли поря-
док досягнення цілей визначається не тільки 
прийнятим управлінським рішенням, але і 
залежить від об’єктивних умов функціонування 
об’єкта управління.

Система антикризового управління підпри-
ємством передбачає здійснення основної мети – 
виведення підприємства з кризового стано-
вища – за допомогою її розбиття на такі підцілі:

– діагностику поточного стану підприєм-
ства; аналіз виробничого потенціалу підприєм-
ства;

– аналіз можливостей покращання ефек-
тивності функціонування підприємства;

– розробку стратегічного плану антикризо-
вого управління підприємством;

– створення системи антикризового управ-
ління фінансовими ресурсами підприємства;

– створення ефективної системи маркетин-
гового управління на підприємстві; вибір при-
буткової продукції та її виробництво;

– створення ефективної автоматизованої 
інформаційної системи управління підприєм-
ством.

Створена система антикризового управ-
ління підприємством має такі властивості:

– здатна створювати підцілі, які утворюють 
ієрархічну структуру;

– підприємством здатна обирати засоби, 
моделі та методи, які відповідають даному 
завданню, якщо обраний метод не призводить 
до досягнення цілі, система антикризового 
управління підприємством через деякий час 
його змінює;
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– якщо процес розв’язку було перервано за 
якимись обставинами, система антикризового 
управління підприємством через деякий час 
повертається до розв’язання знов;

– оперує знаннями і уникає повторень;
– у разі досягнення цілі – виведення під-

приємства з кризи – система антикризового 
управління підприємством переходить в інший 
режим роботи – режим попередження кризо-
вого стану на підприємстві [4, с. 39-40].

Економічні результати діяльності будь-якої 
фірми зазнають коливань і залежать від бага-
тьох факторів. Це призводить до того, що біль-
шість фірм проходять стадії підйому і спаду, а 
багато з них опиняються в кризовій ситуації і 
наближаються або стають банкрутами.

Основним показником кризи на підпри-
ємстві є його неплатоспроможність. Реакцією 
більшості вітчизняних та зарубіжних підпри-
ємств стає застосування відповідної тактики: 
захисної або наступальної.

Захисна тактика полягає у проведенні захо-
дів щодо збереження, основою яких є: ско-
рочення витрат; закриття підрозділів фірми; 
звільнення персоналу; скорочення виробни-
цтва і збуту.

Проте, на думку більшості науковців най-
більш ефективною є наступальна тактика, яка, 
поряд з економними, ресурсозберігаючими 
заходами, передбачає: активну маркетингову 
політику; політику більш високих цін; збіль-
шення витрат на удосконалення виробництва 
за рахунок його модернізації, оновлення осно-
вних фондів, впровадження перспективних 
технологій; використання резервів.

У той же час зміцнюється керівництво під-
приємства, проводиться комплексний аналіз 

та оцінка ситуації і, якщо потрібно, корегується 
філософія, основні принципи діяльності органі-
зації [1, c. 11].

Таким чином, ефективна система антикри-
зового управління підприємством є цілеспря-
мованою системою менеджменту, що перед-
бачає використання органічного поєднання 
інтелекту з економіко-математичними мето-
дами і сучасними інформаційними технологі-
ями для забезпечення оперативності і обґрун-
тованості антикризових управлінських рішень.

З поняттям кризи асоціюються і інші близькі 
їй за змістом поняття: катастрофа, конфлікт, сти-
хійне лихо, а також нестабільна, надзвичайна чи 
екстремальна ситуація (економічна, екологічна, 
політична і т. п.). Проте загальне, що їх об’єднує, 
це – несподіваність, раптовість, високий рівень 
загрози життєво важливим інтересам.

У відповідності з цим підходом менеджмент 
кризових ситуацій повинен включати наступні 
етапи (рис. 3)

В свою чергу, кожен з цих етапів включає 
більш детальні завдання.

Діагностика включає в себе розпізнавання 
відхилень параметрів ситуації від нормальної, 
раннє виявлення симптомів кризової ситуації, 
оцінку ймовірних ознак загрози кризи; вста-
новлення причинно-наслідкових зв’язків і про-
гнозування можливих напрямів розвитку кризи 
за параметрами можливих втрат, можливості 
збитків і рівня дефіциту часу для виходу з кри-
зової ситуації; визначення і оцінку факторів, які 
впливають на розвиток кризової ситуації, вста-
новлення їх взаємозв’язку і взаємозалежності. 
Результати роботи на етапі діагностики оформ-
ляються у вигляді аналітичних оцінок, прогно-
зів, рекомендацій.

 
 

Діагностика, яка направлена 
на оцінку параметрів кризової 

ситуації 

Розробка концепції подолання 
кризи, яка націлена на 

вироблення стратегічних і 
оперативних заходів

Реалізація розробленої 
концепції Усунення 

основної кризи 
Усунення наслідків 

кризи 

Вихід на намічені цілі 
нормального функціонування 

організації 

Рис. 3. Етапи антикризового управління на підприємстві
Розроблено автором на основі джерел [1; 3; 4; 5].
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Розробка концепції подолання кризи вклю-
чає в себе:

– налагодження міжособистісних і міжгрупо-
вих комунікацій;

– забезпечення інформаційних і документа-
ційних потоків;

– налагодження інноваційних процесів;
– висування версій і гіпотез про шляхи подо-

лання кризи;
– розробку реалістичних планів подолання 

кризи;
– підготовку альтернативних варіантів пла-

нів і оцінку ризику кожного варіанту рішень 
[5, c. 46-48].

Реалізація заходів по виходу з кризи вклю-
чає підтримку процесів оновлення; підвищення 
рівня керівництва фірмою; налагодження гру-
пової роботи антикризових команд; неперерв-
ний контроль і оцінку ходу робіт і їх результатів; 
забезпечення необхідного рівня згуртованості 
персоналу.

Кризову ситуацію можна подолати успішно 
лише в наступних випадках: коли буде проводи-
тися глибокий причинний її аналіз; послідовно 
впроваджуватися заходи з удосконалення 
культури управління фірмою на оперативному 
і стратегічному рівнях; персонал буде задіяний 
в управлінні кризою на всіх можливих етапах 
для забезпечення співпраці і зацікавленості; 
раціонально використовуватимуться страхові 
фонди подолання кризової ситуації.

Щоб всі вказані вище етапи менеджменту 
кризових ситуацій були впроваджені в дію і 
при цьому були отримані успішні результати в 
стислі строки і з мінімальними ресурсами, перш 
за все, необхідно провести наступні заходи по 
організації так званого оберненого зв’язку:

1. Покращити якість інформації шляхом 
вдосконалення техніки представлення і струк-
туризації даних або зміни форми подання 
матеріалів, або розвитком нових каналів 
комунікації. Адже забезпечення своєчасною, 
повною інформацією на всіх етапах прийняття 
рішень успішно сприяє подоланню кризової 
ситуації.

2. Підвищити здатність швидкої реакції 
завдяки передбаченню кризової ситуації. Рап-
товість кризи і негативність її наслідків вимага-
ють від менеджерів термінового аналізу інфор-
мації. Будь-які виявлення симптомів кризової 
ситуації повинні бути негайно розглянуті і сво-
єчасно враховані. Сьогодні це можна здійснити 

за допомогою різноманітних технічних засо-
бів та інформаційних систем: комп’ютерів при 
розробці планів і визначенні наслідків прийня-
тих заходів; експертних систем; інформацій-
них систем, які дозволяють краще «відчувати» 
оточуюче середовище.

3. Підвищити якість групових рішень, орга-
нізувати обговорення проблем з врахуванням 
різних точок зору, щоб знизити ймовірність 
диктату лідера.

4. Організувати менеджерів у групи по подо-
ланню кризи. Робота, яка ведеться на подо-
лання кризи, вимагає напруженої роботи вели-
кої кількості учасників найрізноманітнішого 
рівня і є важкою задачею для керівництва.

5. Проводити профілактику кризових ситу-
ацій по наступних напрямках: фінансово-гос-
подарська діяльність; культура управління 
фірмою; інноваційна активність; моніторинг 
зовнішнього і внутрішнього середовища фірми 
і критерії прийняття рішень [2, c. 56-58].

Висновки. Отже, можна зробити висновки, 
що важливим фактором виникнення фінан-
сової кризи та неефективності заходів щодо 
оздоровлення вітчизняних підприємств є недо-
статньо якісний рівень фінансового менедж-
менту. В кризовій ситуації підприємство пови-
нно мобілізувати всі зусилля для її подолання 
та забезпечення якнайшвидшого свого роз-
витку. Для цього воно повинно оцінити вид 
та фазу кризи, розробити антикризові заходи 
(якщо фаза кризи не загрожує функціонуванню 
підприємства) або провести фінансову санацію 
(якщо фаза кризи загрожує функціонуванню 
підприємства).

Слід зазначити, що в сучасних умовах еле-
менти антикризового управління доцільно 
запроваджувати як на підприємствах, що є 
фінансово стабільними, так і на тих, які опини-
лися у фінансовій кризі. Для вирішення даного 
завдання важливим є комплексний та систе-
матичний аналіз фінансових показників діяль-
ності підприємства; якісний рівень управління 
підприємством, тобто можливості оператив-
ного прийняття рішень і їх реалізації; оптимі-
зація бізнес-процесів та навчання персоналу в 
напрямку фінансового менеджменту.

Таким чином, подальше дослідження осно-
вних причин виникнення кризових станів на під-
приємствах дозволить не лише більш детально 
вивчити сам процес кризи та його етапи, але й 
сформувати нові актуальні шляхи виходу із неї.
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Lutsyk I.B., Yuriy E.O.

MAIN CAUSE OF CRISIS IN THE ENTERPRISE  
AND POSSIBLE METHODS THEIR SOLUCION

Research Methodology: Through the use systematic approach research was carried determine the 
main causes of the crisis on businesses and possible methods to overcome them.

Results: The study identified the main causes of the crisis conditions in the workplace. It was also 
investigated the dynamics of the crisis on economic subjects. Were identified and characterized stage 
of the crisis. Were identified the main activities of the system of crisis management. Were developed 
stages of crisis management in the enterprise. It was discovered basic properties of a system of crisis 
management entities. It was also reviewed and summarized recent research and publications on the 
views of domestic and foreign scientists in the process of the main causes of the crisis in which enter-
prises and possible methods to effectively overcome.

Novelty: As a result of consolidation of theoretical and practical heritage of domestic and foreign 
scholars on this issue, we concluded that the most successful way out of the crisis is the enterprise 
application of crisis management. Based on the research done was proposed in our view the most 
accurate definition of crisis management, which characterizes it as a system that is complex, systematic 
character and its main aim is the withdrawal of its entity with the crisis.

Practical significance: As a result of the research it was found that successful overcoming of the crisis 
at the plant will be appropriate to conduct the following activities to organize the so-called inverse con-
nection: 1. Improve the quality of information technology by improving the presentation and structuring 
data or change form submission or development new channels of communication. 2. Build capacity of 
rapid response due foresight crisis. The suddenness of the crisis and its consequences negativity man-
agers require urgent analysis. 3. Improve the quality of group decisions and engage in problem consid-
ering different points of view to reduce the probability dictates lidera. 4. Haute organization managers 
in the group to overcome the crisis. 5. Conduct prevention of crisis situations in the following areas: 
financial and economic activity; Culture management firm; innovative activity; monitoring the external 
and internal environment of firm criteria and decision-making.
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ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ: 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У даній статті характеризуються CRM-системи як інструмент підвищення ефективності взаємо-
дії підприємства з клієнтами, визначається сутність CRM-систем та роль їх впровадження на під-
приємстві, визначаються основні функції та позитивні сторони використання CRM. В результаті 
проведеного аналізу сучасного ринку CRM-систем визначені основні постачальники та їх вага у 
даному сегменті. На прикладі українського підприємства Група компаній «ІНТАЛЄВ» проаналізо-
вані основні аспекти впровадження CRM у діяльність підприємства.

Ключові слова: CRM-система, відносини з клієнтами, програмне забезпечення, ринок CRM.

В данной статье характеризуются CRM-системы как инструмент повышения эффективности 
взаимодействия предприятия с клиентами, определяется сущность CRM-систем и роль их внедре-
ния на предприятии, определяются основные функции и положительные стороны использования 
CRM. В результате проведенного анализа современного рынка CRM-систем определены основ-
ные поставщики и их вес в данном сегменте. На примере украинского предприятия Группа ком-
паний «ИНТАЛЕВ» проанализированы основные аспекты внедрения CRM в деятельность предпри-
ятия.

Ключевые слова: CRM-система, отношения с клиентами, программное обеспечение, рынок 
CRM.

Постановка проблеми. Сьогодні CRM-системи 
(Customer Relationship Management – управління 
взаємовідносинами з клієнтами) є невід’ємним 
інструментом діяльності багатьох світових під-
приємств, що дозволяє їм набагато ефективніше 
встановлювати та розвивати відношення з клієн-
тами. Проте в Україні впровадження CRM-систем 
проходило повільніше, ніж у всьому світі. Зараз 
відставання українських компаній – як поста-
чальників, так і замовників рішень, в розумінні та 
освоєнні технологій для управління взаємодією 
з клієнтами швидко скорочується. Але досяг-
нення світових стандартів представниками укра-
їнського ринку CRM-технологій вимагає подаль-
шого вивчення аспектів впровадження систем 
управління відносинами з клієнтами. Саме цим 
обумовлюється актуальність досліджень у цій 
сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика впровадження CRM-систем на 
підприємствах вже довгий час вивчається як 
вітчизняними, так і зарубіжними спеціалістами. 
Під час аналізу використання CRM-систем були 

використані дослідження Базюка О.Д., Миха-
левича В.М., а також аналітиків дослідницької 
компанії Forrester.

Метою статті є визначення сутності, ролі, 
основних функцій та результатів впровадження 
CRM-систем, аналіз ситуації та основних тен-
денцій розвитку українського та світового 
ринку CRM-технологій.

Виклад основного матеріалу. Управління від-
носинами з клієнтами (CRM) – поняття, що охо-
плює концепції, які використовуються компані-
ями для управління їхніми взаємовідносинами зі 
споживачами, включаючи збір, зберігання й ана-
ліз інформації про споживачів, постачальників, 
партнерів та інформації про взаємовідносини 
з ними. Сучасна CRM-концепція направлена на 
вивчення ринку і конкретних потреб клієнтів.

Існує три підходи до автоматизації управ-
ління взаємодіями з клієнтами, кожен з яких 
може бути реалізованим окремо від інших:

– Оперативний – автоматизація споживчих 
бізнес-процесів, що допомагає персоналу з 
роботи з клієнтами виконувати свої функції.



90

ВИПУСК № 2(58), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

– Аналітичний – аналіз інформації про спо-
живачів із різноманітними цілями.

– Співробітницький – програма взаємодіє зі 
споживачами без участі персоналу з роботи з 
клієнтами.

Разом з розвитком інноваційних техноло-
гій CRM стала функціонувати у віртуальному 
просторі, поєднавшись з глобальною мере-
жею Internet та здобула ряд інструментів, одна 
з яких – e-CRM-система. Стандартна оффланй 
CRM система – це набір додатків, функцій та 
інструментів, пов'язаних єдиною бізнес-логі-
кою і інтегрованих в єдину корпоративну 
інформаційну середу компанії (рис. 1).

E-CRM-система додає до типових функ-
цій такого класу систем можливості індивіду-
альної взаємодії з клієнтами у віртуальному 
просторі. Тобто вона привносить переваги 
та динаміку електронного бізнесу в процеси 
комунікацій зі реальними та потенційними  
споживачами.

У відносинах з клієнтами компаніям треба 
сфокусуватися на їх потребах. Процес відносин 
між клієнтом та компанією не повинен закінчу-
ватись на продажі, клієнту необхідно отримати 
відповідне гарантійне та сервісне обслугову-
вання. Усі дії компанії повинні бути направлені 
на формування лояльності клієнта, яка б при-
звела до великої вірогідності повторного звер-
нення клієнта до компанії з метою задоволення 
своїх потреб [2].

CRM-система для правильного та ефектив-
ного функціонування має базуватися на ряді 
принципів (рис. 2).

 1. Ідентифікація. Визначення того, хто є спо-
живачами компанії дасть змогу зрозуміти купі-
вельну модель кожного окремого клієнта.

2. Інтерактивність. Пропозиція споживачам 
допомоги в автоматичному режимі, заздалегідь 
підготованих блоків товарів, даних і послуг, які 
можуть представляти цінність для конкретного 
клієнта.

3. Диференціація. Необ-
хідно знайти до кожного спо-
живача індивідуальний підхід, 
звертаючись до систем цін-
ностей і потреб кожного спо-
живача.

4. Відстеження. Щоб краще 
розуміти своїх споживачів, 
необхідна фіксація всіх опера-
цій кожного клієнта.

5. Персоналізація. Ство-
рення модулів товарів, інфор-
маційних блоків та компо-
нентів послуг, з яких можна 
створювати товари та послуги, 
адаптовані до потреб окремих 
споживачів.

Сьогодні кількість підпри-
ємств, що використовують у 
своїй діяльності CRM-системи, 
зростає. Це зумовлено тим, 
що автоматизовані системи 
з управління відносинами з 
клієнтами пропонують низку 
серйозних переваг, які й обу-
мовлюють актуальність їх 
використання.

Перш за все, головним 
результатом використання 
CRM-систем є відчутне зрос-
тання продажів. Одночасно 
знижуються витрати на 
заходи із залучення клієнтів. 
В результаті дослідження було 
виявлено низку переваг, які 
отримує підприємство при 
використанні CRM-систем:

  Рис. 1. Цикл інформаційних процесів в CRM [1]

 
 

Інтерактивність

Диференціація

ВідстеженняПерсоналізація

Ідентифікація

Рис. 2. Основні принципи CRM-систем у менеджменті 
Розроблено авторами за джерелом [1]
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– оперативне прийняття рішень завдяки сис-
тематизації даних та прискоренню їх обробки;

– раціональне використання робочого часу, 
оскільки співробітники можуть швидко отриму-
вати всю інформацію без необхідності тимча-
сових витрат на її пошук;

– продуктивність маркетингових заходів 
за рахунок індивідуалізації, що є результатом 
використання інформації про кожного окре-
мого клієнта;

– висока точність звітів;
– вірна розстановка пріоритетів;
– зниження використання паперових доку-

ментів;
– поліпшення якості обслуговування і, як 

наслідок, мінімізація втрат клієнтського потоку;
– впорядкування робочих 

процесів, виключення вико-
нання подвійної роботи спів-
робітниками;

– підвищений захист 
даних.

При виборі CRM-системи 
слід орієнтуватися на кон-
кретні умови і особливості 
функціонування, а також на 
відповідність вартості користу-
вання нею бюджету і потребам 
бізнесу. Якщо всі ці критерії 
будуть враховані, система зна-
чно полегшить роботу компа-
нії і зробить її більш результа-
тивною.

Управління взаємовідно-
синами з клієнтами включає 
в себе додатки для автомати-
зації продажів, автоматизації 
маркетингу, обслуговування 
клієнтів та управління підтрим-
кою клієнтів, такі як автомати-
зація електронної пошти. Соці-
альний менеджмент засобів 
масової інформації та менедж-
мент досвіду роботи з клієн-
тами є одними з нових додат-
ків CRM, доступних на ринку 
CRM-систем.

Останні роки ознамену-
вався бурхливим зростан-
ням сегменту систем управ-
ління взаємовідносинами з 
клієнтами, загальний обсяг 
якого у 2016 році досяг 
31,729 млрд. дол. При цьому 
даний показник на 14% більше 
аналогічного показника 
2015 року, що дозволило ринку 
CRM технологій обігнати за 

темпами зростання всі інші корпоративні біз-
нес додатки (рис. 3).

Як видно з графіку, обсяги ринку CRM-систем 
стабільно зростають щороку. Виходячи з цього 
можна спрогнозувати, що у 2017 році обсяг 
ринку перейде відмітку у 36 млрд. дол. США, 
якщо ця тенденція збережеться.

На світовому ринку CRM-систем існує 
декілька постачальників, що займають найбільш 
серйозні позиції у цьому сегменті. У 2015 році на 
10 провідних постачальників програмного забез-
печення CRM припадало близько 51% світового 
ринку CRM-додатків. Серед них: Salesforce, 
Oracle, SAP, Microsoft та інші (рис. 4).

 Таким чином можна зробити висновок, 
що світовий ринок CRM-систем знаходиться 
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Рис. 3. Динаміка зростання ринку CRM-систем з 2010 до 2016 р. 
та прогноз на 2017 рік

Розроблено авторами за джерелом [3])

Рис. 4. Основні постачальники CRM-систем,  
їх частки на світовому ринку за 2015-2016 роки

Розроблено авторами за джерелом [4]
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на етапі зростання, що свідчить про важли-
вість, актуальність, а найважливіше – потреби 
у застосуванні таких технологій на підприєм-
ствах різних галузей. Звичайно, український 
ринок також не стоїть на місці.

Було проведено дослідження практики 
впровадження CRM-систем українськими під-
приємствами. В результаті були виділені осно-
вні постачальники систем програмного забез-
печення управління взаємовідносинами з 
клієнтами:

– Terrasoft – її перевагою є можливість під-
лаштування під потреби компанії без залучення 
технічних фахівців. Продукція Terrasoft підтри-
мується всіма популярними СУБД і пропонує 
рішення за технологіями «SaaS» (software as a 
service – програмне забезпечення як послуга) 
і «Open Source» (вільне програмне забезпе-
чення). Дані системи орієнтовані як на вироб-
ничі, так і на торговельні компанії. Рівень роз-
робок дозволяє організовувати віддалені 
робочі місця, підвищувати ефективність роботи 
всіх співробітників.

– SugarCRM – система з «відкритим кодом», 
яку можна радикально змінювати власноруч, 
залежно від вимог замовника. Базова про-
грама (що є безкоштовною) надає можливість 
познайомитися з можливостями SugarCRM, і 
далі впроваджувати її поетапно, модулями, без 
шкоди для звичного робочого ритму і вже існу-
ючих бізнес-схем. Віддалений доступ – змога 
скористатися можливостями системи за допо-
могою будь-якого браузера, знаходячись в 
будь-якій точці світу, 24 години на добу.

– Dynamics CRM – система від компанії 
Microsoft гнучке і доступне рішення для управ-
ління взаємовідносинами з клієнтами, що 
об'єднує інструменти для співробітників від-
ділів продажів, маркетингу і обслуговування 
клієнтів. Система дозволяє скоротити цикл 
продажу, зробити його більш передбачуваним 
і збільшити кількість успішно виконаних опера-
цій.

– Salesforce – світовий лідер у виробни-
цтві CRM. Ця система пропонує широкий набір 
інструментів для малого, середнього і великого 
бізнесу. На сьогоднішній день це не тільки CRM 
система, але і платформа для розробки влас-
них програм та інструментів, необхідних для 
управління взаємовідносинами з клієнтами.

Сьогодні ринок України становить близько 
0,13% від світового обсягу ринку CRM-систем, 
що у грошовому еквіваленті становить 30 млн. 
доларів США [5]. Цей показник містить в собі 
вартість програмного забезпечення, робіт 
щодо інтеграції, адаптації під замовника і під-
тримки систем. В галузі спостерігаються три 
основні тенденції розвитку (рис. 5).

 

Мінімізація 
CAPEX на ІТ

Розробка 
мобільних 
версій

CRM

Інтеграція з 
джерелами 

даних

Рис. 5. Основні тенденції на ринку CRM-
систем України 

Розроблено авторами за джерелом [5]

Мінімізація CAPEX (capital expenditure) на 
ІТ – зниження капітальних (на придбання та 
оновлення) витрат на програмне забезпе-
чення, тобто перехід до хмарних сховищ даних. 
Ця тенденція позбавляє компанії необхідності 
інвестування у так зване «залізо» – фізичні носії 
даних, прилади їх обробки та ін.

Мобільна версія – цей зручний віддалений 
доступ до CRM-системи дозволяє компаніям, 
продавці яких найчастіше не перебувають на 
певному робочому місці, отримувати опера-
тивні дані із зовнішнього середовища, вста-
новлювати і контролювати показники збору 
«лідів», збору даних, якості обслуговування в 
режимі реального часу. Дані, зібрані на місці, 
а не такі, що раз в день переносяться із запис-
ників в таблиці, є набагато якіснішими і більш 
своєчасними;

Останнім часом збільшився попит на інте-
граційні рішення, що розширюють функціонал 
CRM-систем. До таких відносять:

– інтеграція з телефонією – дозволяє отри-
мувати реальні дані про дзвінки, що відбулися, 
а не ті, які залишають в CRM-системі ваші спів-
робітники;

– інтеграція з сервісом розсилок – дає мож-
ливість маркетологам формувати вибірки, від-
правляти розсилки і, що найважливіше, отри-
мувати в систему дані про статус доставки, 
відкриття, прочитання і відповідної реакції для 
кожного конкретного листа (клієнта);

– інтеграція з соцмережами – сьогодні 
багато компаній вміло ведуть комунікації з клі-
єнтами в соцмережах. Це дозволяє здійснювати 
кореляцію користувача соцмережі і клієнта 
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компанії з його історією замовлень, історією 
звернень, історією скарг дає багато інформації 
про «next best offer».

Для досягнення мети дослідження було 
проведено аналіз практики використання 
CRM-системи на прикладі Групи компа-
ній «ІНТАЛЄВ», що надає послуги управ-
лінського консалтингу вже понад 20 років. 
Результати дослідження представлено на  
рисунку 6.

Висновок. Таким чином можна зробити 
висновок, що CRM-системи – це один з най-
більш перспективних сегментів ринку про-
грамного забезпечення та управлінських 
інформаційних систем. В Україні CRM вже 
активно використовується низкою підпри-
ємств та зарекомендували себе як ефектив-

ний інструмент регулювання взаємовідносин  
з клієнтами.

Треба зазначити, що українським підпри-
ємствам необхідно досліджувати інноваційні 
розробки CRM-сегменту та оперативно впро-
ваджувати їх. Інновації потрібні для того, щоб 
стежити за зростаючим і швидко мінливим 
попитом і управляти ним. Дуже важливо не 
тільки відповідати потребам ринку сьогодні, 
але і мати можливість прогнозувати потреби 
ринку завтра. Інновації дозволяють залучити 
більшу кількість клієнтів, оскільки клієнт гото-
вий витратити трохи більше на нові послуги, 
ніж скористатися більш дешевими послугами 
конкурентів. Крім цього, інновації дозволяють 
запросити в компанію більш професійні кадри, 
забезпечити їх лояльність і утримати.
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1
• За 2-3 місяці підвищення рівню продажів на 20%
• Підвищення частки робочого часу працівника відділу продажів, що 
витрачаєтся саме на прямий продаж, з 30% до 60%

2
• Період адаптації для нового співробітника, що включає в себе 
випробувальний термін і період, необхідний для досягнення 
результатів, скоротився з 6 до 4 місяців

3

•Оцінка задоволеності покупця (за стандартами ISO 9001) - середній бал за 
5-ти бальною шкалою, підвищився з 3,8 до 4,5 балів

•Підвищення ефективності роботи системи за рахунок єдиного курсу змін, а 
не за рахунок підняття рівня окремо взятих ділянок і співробітників.

Рис. 6. Результати впровадження CRM-систем,  
засновані на досвіді ГК «ІНТАЛЄВ» 

Розроблено авторами за джерелом [6]
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Mozgova G.V., Morozov A.O., Fomin O.D.

THE USE OF CRM-SYSTEMS IN UKRAINIAN MARKET:  
FEATURES AND PROSPECTS

In the article CRM-systems as a tool for increasing the effectiveness of company's interaction with 
customers are described, the essence of CRM-systems and the role of their implementation in the enter-
prise are determined, the main functions and benefits of using CRM are defined. In addition, the modern 
market of CRM-systems is analyzed, the main suppliers and their weight in this segment are deter-
mined. On the example of the Ukrainian enterprise CG «INTALEV» the main aspects of the introduction 
of CRM in the activities of the enterprise are analyzed.

The study of modern market of CRM-systems determined that recent years witnessed rapid growth 
of the segment of customer relationship management, which in 2016 reached 31.729 billion dollars in 
total. The volume of the market of CRM-systems is increasing steadily each year. It has been predicted 
that in 2017 the market volume will pass the mark of 36 billion dollars if this trend continues.

The research of Ukrainian market of CRM-systems was fulfilled. As a result, major suppliers of cus-
tomer relationship management software in the domestic level were determined. The main players are 
Terrasoft, SugarCRM, Salesforce.

According to the results of analysis of CRM-systems introduction by GC «INTALEV», the main ten-
dencies for the development of CRM-systems in Ukraine nowadays are as follows: reduction of capital 
costs for software and transition to cloud storages, mobile versions implementation, integration with 
social networking services and mailings.

The conclusion was received that CRM-system is one of the most promising segments of the soft-
ware market in marketing management. In Ukraine CRM is actively used by several companies and has 
established itself as an effective instrument for regulating relations with clients.

Keywords: CRM-system, customer relations, software, CRM market.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
КРЕАТИВНОСТІ МЕНЕДЖЕРА В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовано, що у сучасних умовах розвитку управлінської науки та практики в 
України однією з головних задач є виявлення і систематизація проблем у розвитку креатив-
ності вітчизняних менеджерів. Дослідження теоретичних та практичних напрацювань вітчиз-
няних і закордонних науковців у галузі креативного менеджменту на макро- і мікрорівні, 
а також відбору, підготовки та розвитку креативних менеджерів дозволило сформувати та 
охарактеризувати сім груп проблем: проблеми теоретичного обґрунтування та викорис-
тання базових термінів; організаційні проблеми розвитку креативності менеджерів; про-
блеми побудови методики оцінки розвитку креативності менеджерів; проблеми побудови 
мотиваційних механізмів розвитку креативності менеджерів; проблеми розвитку креатив-
ності менеджерів на рівні держави; проблеми розвитку креативності менеджерів на рівні 
окремого суб’єкта господарювання; індивідуальні проблеми розвитку креативності окремих 
менеджерів.

Ключові слова: креативність, креативність менеджера, проблеми розвитку креативності, 
управлінська креативність
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Постановка проблеми. Стагнація у економіці 
держави та програш конкурентної боротьби 
вітчизняними виробниками продукції (робіт, 
послуг) як на вітчизняному, так і на закордон-
них ринках збуту вимагають пошуку нових, 
сучасних підходів до підвищення конкуренто-
спроможності як країни в цілому, так і україн-
ських суб’єктів господарювання зокрема.

Пошук таких підходів повинен базуватись на 
сучасних теоретичних та практичних напрацю-
ваннях стосовно розвитку економіки держави 
та управлінських технологій.

На даний час виділяють шість стадій розви-
тку економіки держави: доіндустріальна; інду-
стріальна; постіндустріальна; інформаційна; 
економіка знань; креативна чи інноваційна 
[1, с. 37]. Стосовно управлінських технологій, то 
тут виділяють сім етапів їх розвитку: релігійно-
комерційні; світсько-адміністративні; вироб-
ничо-будівні; індустріальні; бюрократичні; 
інформаційні; інноваційно-креативні [2].

Таким чином, запорукою успішної конку-
рентоспроможності у сучасних умовах розви-
тку економічних відносин як на рівні держави, 
так і на рівні окремих суб’єктів господарювання 
є інноваційна та креативна складова розвитку і 
управління.

За таких умов визначального значення набу-
ває ефективний розвиток креативності мене-
джерів на державному (муніципальному) рівні 
та на рівні окремих підприємницьких структур, 
чого можливо досягти лише виявивши та усу-
нувши проблеми даного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження робіт українських та закордон-
них вчених по проблематиці використання 
креативності в управлінні дозволило виділити 
наступні групи наукових розвідок:

– визначення сутності, складових та про-
блем використання креативного менеджменту 
в управлінській діяльності вітчизняних підпри-
ємств (Т. Божидарнік, О. Вартанова, Н. Василик, 
Н. Задорожнюк, Д. Зінкевич, О. Продіус та інші);

– використання креативності та креатив-
них технологій на сучасних суб’єктах госпо-
дарювання (О. Барабан, В. Бокій, Т. Галахова, 
Дж. Гілфорд, В. Ільїнський, В. Павлов та інші);

– підготовка менеджерів та персоналу під-
приємств з врахуванням розвитку їх креатив-
ності (Т. Башук, К. Білецька, Т. Клибанівська, 
Т. Перевозна, Е. Торренс, О. Харцій та інші).

Не зважаючи на досить детальне припра-
цювання питань використання креативності 
у сучасному менеджменті відмічаємо досить 
поверхове дослідження та виявлення проблем 
розвитку креативності у підготовці і діяльності 
вітчизняних менеджерів.

Мета статті. Виявлення та систематизація 
проблем розвитку креативності менеджерів в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дві хвилі економічної кризи, трансформаційні 
та євроінтеграційні процеси в економіці Укра-
їни вимагають від менеджменту на різних рівнях 
управління (макрорівень – державне та муніци-
пальне управління; мікрорівень – управління на 
підприємствах) пошуку нових шляхів розвитку 
та отримання додаткових конкурентних пере-
ваг з метою підвищення ефективності функціо-
нування економіки держави, окремих галузей 
та підприємств. Одним з головних шляхів при 
цьому є креативний менеджмент та впрова-
дження елементів креативності в управлінські 
процеси і у підготовку менеджерів та персоналу 
різних за величиною господарюючих систем.

Практика здійснення сучасної управлінської 
діяльності вказує, що креативні менеджери 
більш ефективні, гнучкі, приносять більше від-
дачі та створюють значні конкурентні пере-
ваги. Окремо необхідно відмітити можливість 
нестандартного вирішення стандартних управ-
лінських проблем або кризових ситуацій, які 
виникають у економічних системах за допомо-
гою роботи креативних менеджерів.

Необхідно зазначити, що даний напрямок 
управлінської діяльності в Україні є ще досить 

В статье обосновано, что в современных условиях развития управленческой науки и практики 
в Украине одной из главных задач является выявление и систематизация проблем в развитии кре-
ативности отечественных менеджеров. Исследование теоретических и практических наработок 
отечественных и зарубежных ученых в отрасли креативного менеджмента на макро – и микро-
уровне, а также отбора, подготовки и развития креативных менеджеров позволило сформулиро-
вать и охарактеризовать сем групп проблем: проблемы теоретического обоснования и исполь-
зования базовых терминов; организационные проблемы развития креативности менеджеров; 
проблемы построения методики оценки развития креативности менеджеров; проблемы постро-
ения мотивационных механизмов развития креативности менеджеров; проблемы развития кре-
ативности менеджеров на уровне государства; проблемы развития креативности менеджеров на 
уровне отдельного предприятия; индивидуальные проблемы развития креативности отдельных 
менеджеров.

Ключевые слова: креативность, креативность менеджера, проблемы развития креативности, 
управленческая креативность.
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новим і стикається зі значною кількістю про-
блем, що знижує його ефективність та прива-
бливість для активного впровадження в управ-
лінські процеси на рівні держави та на рівні 
окремих суб’єктів господарювання.

У сучасних умовах розвитку управлінської 
науки та практики в України однією з голо-
вних задач є саме виявлення і систематизація 
проблем у розвитку креативності вітчизняних 
менеджерів. Оскільки, виявивши проблеми у 
розвитку креативності можливо буде їх лока-
лізувати, розробити відповідні механізми 

усунення та отримати додаткові конкурентні 
переваги на рівні держави та окремих підпри-
ємницьких структур.

Дослідження теоретичних та практичних 
напрацювань вітчизняних і закордонних нау-
ковців у галузі креативного менеджменту на 
макро- і мікрорівні, а також відбору, підготовки 
та розвитку креативних менеджерів дозволило 
сформувати сім груп проблем (рис. 1). Розкри-
ємо детальніше наведені на рисунку 1 групи 
проблем розвитку креативності менеджерів в 
Україні. 

Для ефективного розви-
тку креативності менеджерів 
в країні на практиці необ-
хідно мати відповідний тео-
ретичний інструментарій, що 
ґрунтується на базових тер-
мінах. Активізація наукових 
досліджень з проблематики 
креативного менеджменту та 
розвитку креативності мене-
джерів призвела до значних 
неточностей у обґрунтуванні 
та використанні базових тер-
мінів, таких як: креативність, 
управлінська креативність, 
креативний потенціал, креа-
тивність менеджеру.

Досить часто у наукових 
роботах намагаються замі-
нити терміни «управлінська 
креативність» та «креативність 
менеджеру», терміном «кре-
ативність». При цьому, харак-
теристика термінів надається 
тільки з точки зору управлін-
ської діяльності підприємств 
(мікрорівень), не враховуючі 
більш високі рівні управлін-
ської діяльності (макрорівень).

Автор пропонує на 
рисунку 2 наступну схему 
обґрунтування та викорис-
тання базових термінів у галузі 
розвитку креативності мене-
джеру в Україні.

Спираючись на наведену 
інформацію на рисунку 2 
зазначимо, що базовим тер-
міном, на якому ґрунтується 
всі подальші терміни є термін 
«креативність».

Автор підтримує визна-
чення терміну, що надане 
О.М. Харцій та Т.О. Перевоз-
ною, а саме: «Креативність 
допомагає знаходити ефек-
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Рис. 1. Групи проблем розвитку креативності  
менеджерів в Україні

Розроблено автором на основі джерел: [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Рис. 2. Схема обґрунтування та використання базових термінів 
у галузі розвитку креативності менеджеру в Україні

Розроблено автором.
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тивні рішення і способи поведінки у нових 
ситуаціях, переборювати стереотипність мис-
лення і поведінки у звичних ситуаціях, створю-
вати у них нові, оригінальні рішення» [10, с. 113]. 
Однак, враховуючі, використання креативності 
на макро- та мікрорівнях пропонує доповнити 
наведене визначення наступним формулю-
ванням: «в рамках функціонування макро- та 
мікроекономічних систем».

Дослідивши термін «креативність» можливо 
дослідити менш ємне поняття, що вже буде від-
носитись безпосередньо до науки управління, 
а саме термін «управлінська креативність». 
Зазначаємо, що наведений термін необхідно 
розглядати як рівні держави, так і на рівні окре-
мих підприємств. Автор підтримає визначення, 
що надане Т.М. Клибанівською, згідно з яким: 
«Управлінська креативність – це соціально-
професійна компетенція суб'єктів діяльності, 
передбачає спроможність до продуктивної 
активності, результатом якої є формування 
нових, нестандартних підходів, технологій і 
методів здійснення функцій у керівництві соці-
альними групами і міжнародними організаці-
ями» [7, с. 67]. Однак, враховуючі, необхідність 
використовувати термін для державного управ-
ління та управління на рівні підприємства про-
понується замінити два його елементи, а саме:

– «соціально-професійна компетенція 
суб’єктів діяльності» на «соціально-професійна 
компетенція суб’єктів управлінської діяльності»;

– «у керівництві соціальними групами і між-
народними організаціями» на «у керівництві 
державою, муніципальними утвореннями та 
окремими суб’єктами господарювання».

Управлінська креативність, у свою чергу 
визначає креативний потенціал країни та кре-
ативний потенціал підприємства. Підтримуючи 
визначення терміну «креативний потенціал», 
що надане Н.В. Савицькою [11, с. 304], вважа-
ємо за необхідне трансформувати його з точки 
зору не окремого менеджеру підприємства, а 
креативного потенціалу держави або суб’єкта 
господарювання. Тоді, креативний потенціал – 
це можливості держави або підприємства інно-
ваційно розвиватись та здатність нестандартно 
вирішувати стандартні або нові управлінські 
ситуації.

Креативний потенціал країни або окремого 
підприємства базується на креативності мене-
джерів. Вважаємо за необхідне трансформу-
вати визначення терміну «креативність з позиції 
економіки та управління», що його запропо-
нував В.А. Журавльов [12, с. 4] і подати таким 
чином (з врахуванням роботи менеджерів на 
макро- та мікрорівнях управління): «Креатив-
ність менеджерів – це здатність генерувати нові 
рішення стандартних та нових управлінських 

проблем і значно збільшувати ефективність 
функціонування держави та окремих суб’єктів 
господарювання».

Однією з важливих груп проблем розвитку 
креативності менеджерів в Україні є організа-
ційні проблеми. Наведена група проблем була 
породжена відсутністю практики організації, 
стимулювання та підготовки креативних мене-
джерів в Україні. Ця група проблем характерна 
як на рівні держави, так і на рівні окремих під-
приємств. Держава, креативний розвиток 
менеджерів поклала на ВНЗ та досить хаотичну 
систему семінарів, круглих столів, коучингу для 
державних чиновників та інших зацікавлених 
сторін державного управління. Підприємства, у 
більшості, роблять акцент на індивідуальну під-
готовку менеджерів, особисті характеристики 
та коучинг. Таким чином, на сьогоднішній день 
Україна не має чіткої організації розвитку кре-
ативності менеджерів ні на рівні держави, ні на 
рівні окремих підприємств.

З точки зору розвитку креативності мене-
джерів важливим є вирішення двох груп 
взаємопов’язаних проблем, а саме проблем 
оцінки розвитку креативності та побудови 
мотиваційних механізмів на основі даної 
оцінки. Стосовно оцінки розвитку креатив-
ності, то вважаємо доречним за основу взяти 
запропоновану Д.К. Зінкевичем систему кое-
фіцієнтів, які характеризують систему креа-
тивного менеджменту підприємства [13, с. 52]. 
Однак наведена система потребує доопрацю-
вання з метою її використання на рівні країни 
та для оцінки розвитку креативності окремих 
менеджерів. Мотиваційні механізми розвитку 
креативності менеджерів досліджено у роботі 
Т.О. Башук, М.О. Хижняк [14, с. 157]. Відмічаємо 
необхідність їх доопрацювання з точки зору 
використання для державного управління та 
розробки нематеріальних складових мотивації.

Проблеми розвитку креативності мене-
джерів на рівні держави в Україні включають: 
слабку зацікавленість держави у побудови 
системи підготовки креативних менеджерів; 
не ефективну освіту з точки зору розвитку 
креативності майбутніх та діючих менеджерів; 
відсутність законодавчої та нормативної бази 
розвитку креативності менеджерів; не адапто-
ваність державних інституцій до розвитку креа-
тивності власних менеджерів.

Проблеми розвитку креативності менедже-
рів на рівні окремого суб’єкта господарювання 
в Україні включать: відсутність системи розви-
тку креативності менеджерів (підбір, навчання, 
підготовка, оцінка, мотивація, організація); від-
сутність стимулювання розвитку креативності 
власних менеджерів; не достатнє розуміння 
важливості розвитку креативності менеджерів 
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у сучасних умовах господарювання; не ефек-
тивна психологічна атмосфера у трудовому 
колективі.

Індивідуальні проблеми розвитку креатив-
ності окремих менеджерів в Україні включають: 
не бажання розвивати власні креативні нави-
чки; низьку психологічну стійкість до невдач 
при генеруванні нових ідей; слабку освітню 
підготовку; слабку практичну підготовку; недо-
статній досвід; інертність у мисленні; пасив-
ність.

Висновки. У проведеному дослідженні 
було доказано важливість використання кре-

ативності менеджерів на рівні держави та на 
рівні окремих підприємств з метою отримання 
додаткових конкурентних переваг та підви-
щення ефективності функціонування. При 
цьому, було обґрунтовано необхідність вияв-
лення та систематизації проблем у розвитку 
креативності в Україні. Спираючись на напра-
цювання науковців було виділено та охарак-
теризовано сім груп проблем розвитку креа-
тивності вітчизняних менеджерів. У подальших 
наукових розвідках слід акцентувати увагу на 
розробці механізмів усунення виявлених в 
рамках проведеного дослідження проблем.
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Petrosov V.A., Banchuk-Petrosov O.V.

PROBLEMS OF MANAGER’S CREATIVITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Based on modern theoretical and practical groundworks both in the sphere of the state’s economy 
development and management technologies, the importance of management creativity for successful 
competitiveness in modern terms of economic relations development at the level of the state as well 
as at the level of separate economic entities (enterprises, organizations) has been substantiated. The 
estimation of works on problems connected with the usage of creativity in management by Ukrainian 
and foreign scientists has led to the revealing of rather superficial research and problems of creativ-
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ity development while preparing of domestic managers and their direct work. It is emphasized that in 
modern terms of the development of management science and practice in Ukraine, one of the main 
issues is finding out and systematization of problems in development of domestic managers’ creativity. 
The study of theoretical and practical works of domestic and foreign scientists in the sphere of creative 
management at the micro- and macro-levels as well as selection, training and development of creative 
managers has helped form and give characteristics of seven problem groups: problems of theoreti-
cal grounds and usage of basic terms; organizational problems of managers’ creativity development; 
problems connected with building methods of managers’ creativity estimation; problems of motivation 
mechanisms development of managers’ creativity; problems of managers creativity at the level of the 
state; problems of managers’ creativity development at the level of the separate economic entity; indi-
vidual problems of particular managers’ creativity development. In the research within the first group 
of problems the scheme of grounding and usage of basic terms in the sphere of managers’ creativity 
development in Ukraine («creativity», «management creativity,» «creative potential,» «manager’s crea-
tivity») has been offered. Touching upon the second group, it was mentioned that now Ukraine doesn’t 
have a strict organization of managers’ creativity development neither at the level of the state nor at 
the level of a particular enterprise. The third and the fourth groups of problems are suggested to be 
united to solve them successfully (creation of motivation mechanisms of managers’ creativity develop-
ment on the basis of the relevant methods of such development estimation). The modern problems of 
manager’s creativity development at the level of the state, a separate enterprise and a manger are also 
specified in the article.

Keywords: creativity, manager’s creativity, problems of creativity development, management cre-
ativity
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СИСТЕМНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРОМ: 
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

В статті виділено етапи реалізації механізму побудови системи управління бізнес-інкубатором; 
розроблено алгоритм створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору функціону-
вання бізнес-інкубатору; сформовано основні заходи по організації діяльності малих підприємств 
в період їх розвитку; визначено основні етапи виходу малих підприємств на ринок; розроблено 
групи показників, що дозволяють комплексно оцінити діяльність бізнес-інкубатора та ефектив-
ність їх функціонування.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, мале підприємництво, механізм управління, показники 
оцінки, заходи підтримки, система управління.

В статье выделены этапы реализации механизма построения системы управления бизнес-
инкубатором; разработан алгоритм создания единого информационно-коммуникационного 
пространства функционирования бизнес-инкубатора; сформированы основные мероприятия 
по организации деятельности малых предприятий в период их развития; определены основные 
этапы выхода малых предприятий на рынок; разработаны группы показателей, позволяющих 
комплексно оценить деятельность бизнес-инкубатора и эффективность их функционирования.

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, малое предпринимательство, механизм управления, 
показатели оценки, меры поддержки, система управления.

Постановка проблеми. Нa сучaснoму етaпi 
рoзвитку екoнoмiки Укрaїни вiдбувaються знaчнi 
змiни, oбумoвленi тaкими зaгaльнoсвiтoвими 
тенденцiями рoзвитку, як глoбaлiзaцiя, 
пoглиблення мiжнaрoднoгo пoдiлу прaцi, 
пiдвищення вiдкритoстi нaцioнaльних екoнoмiк, 
зрoстaння рoлi технoлoгiй, людськoгo кaпiтaлу 
тa iнфoрмaцiї, прaгнення дo iннoвaцiйнoгo 
рoзвитку i мaксимaльнoгo викoристaння 
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу.

Серед новітніх просторових організаційних 
структур в економіці в даний час важливе місце 
займають бізнес-інкубатори. За досить тривалий 
час модель бізнес-інкубування в світі зарекомен-
дувала себе не тільки як ефективний інструмент 
розвитку малого бізнесу, а й як потужна рушійна 
сила активізації інноваційної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням удосконалення механізмів ство-
рення бізнес інкубаторів, виявлення проблем 
їх управління та шляхів їх вирішення приділено 
увагу у працях таких вчених, як О. Бородіна, 
Л. Дмитриченко, В. Зянько, С. Єрохін, М. Жук, 
В.Ляшенко, Є. Панченко, В. Шарапов та ін. 
Проте механізм управління бізнес-інкубатором 
потребує додаткового дослідження.

Метою дослідження є розробка системної 
моделі управління бізнес-інкубатором.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування правової бази з інноваційної діяль-
ності сприяє розвитку інноваційної інфраструк-
тури, що включає державу, корпорації, кластери, 
технопарки, бізнес-інкубатори, особливі еконо-
мічні зони, інноваційно-технологічні центри та ін.

Бізнес-інкубатор являє інфраструктуру, яка 
надає підтримку підприємства на початковій-
стадії, а саме на стадії зародження та станов-
лення бізнесу, тобто «вирощуванню» нових 
компаній, надання допомоги в початковий 
період їх існування та просуванню на ринок.

Як показує практика, інкубатори бізнесу 
прискорюють розвиток компаній і сприяють 
розвитку нових малих підприємств і робочих 
місць, збільшенню податкових надходжень до 
бюджету, поповненню товарного ринку новими 
інноваційними видами продукції. Поряд з тех-
нопарками, інкубатори бізнесу визнані однією 
з найбільш ефективних і перспективних форм 
підтримки підприємництва, що підтверджу-
ється світовою статистикою [1].

Для вирощування дієвих малих підприємств 
необхідно впровадження ефективної системи 
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управління бізнес-інкубатором. Нами розро-
блена модель системи управління бізнес-інку-
батором, що включає формування інновацій-
них інфраструктур, які об'єднують їх в єдиному 
інформаційно-комунікаційному просторі.

Система управління бізнес-інкубатором 
перебуває під впливом зовнішнього серед-
овища (нормативно-правові акти, державні 
цільові програми, науково-технічне середо-
вища), а також внутрішнього середовища.

Етапи реалізації механізму побудови сис-
теми управління наступні:

– передінкубаційний – сприяння розви-
тку проектів на основі реалізації бізнес-ідеї та 
запуск процесу його комерціалізації;

– перший етап інкубування – створення 
умов для стабільного розвитку господарюю-
чих суб’єктів і надання ефективної підтримки 
з ланцюгом реалізації проектів з виведення на 
ринок продукції та послуг розроблених на базі 
результатів науково-технічної діяльності;

– другий етап інкубування – спрямований 
на розвиток малих підприємств, на визначення 
механізмів і шляхів вирощування бізнесу;

– третій етап інкубування – вихід малих під-
приємств на ринок, який з боку бізнес-інку-
батора повинен супроводжуватися пошуком 
партнерів для реалізації фінансової стратегії 
малих підприємств.

Попередній (передінкубаційний) етап вклю-
чає: сприяння в реалізації проекту, на основі 
реалізації бізнес-ідей; складання бізнес-плану 
проекту, плану захисту інтелектуальної влас-
ності; запуск процесу комерціалізації ідеї – 
реєстрації юридичної особи, тобто підготовка 
нових компаній.

Наступним основним етапом є інкубування: 
створення умов для стабільного розвитку гос-
подарюючих суб’єктів і надання ефективної під-
тримки з метою реалізації проектів з виведення 
на ринок продукції та послуг розроблених на 
базі результатів науково-технічної діяльності.

Даний етап включає:
– якісний відбір малих підприємств-претен-

дентів на основі різного роду показників, які 
попередньо затверджуються засновниками біз-
нес-інкубатора;

– розробка критеріїв відбору малих під-
приємств для надання приміщень в оренду або 
суборенду на основі бізнес-планів;

– розробка методики оцінки економічно 
стійких інноваційно-активних підприємств;

– розробка системи моніторингу малих під-
приємств;

– оцінка ефективності діяльності бізнес-
інкубатора.

Безпосередній процес відбору проектів 
малих підприємств повинен здійснюватися 

конкурсною комісією відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів малого під-
приємництва, який затверджується засновни-
ками бізнес-інкубатора – органом місцевого 
самоврядування, до складу якої включають 
представників бізнесу, що діє, кредитно фінан-
сового сектора, маркетингових компаній і ком-
паній в галузі управління бізнесом, тобто пред-
ставників організацій, які надалі можуть надати 
допомогу в реалізації бізнес-плану та розвитку 
бізнесу малого підприємства.

Критерієм відбору суб’єктів малого підпри-
ємництва для надання приміщенні бізнес-інку-
батора в оренду (суборенду) є якість наданого 
бізнес-плану і інноваційний потенціал на ринку, 
визначення критеріїв відбору підприємців для 
розміщення на площах бізнес-інкубатора, які 
контролюються Керуючою компанією, так як 
саме вона несе відповідальність за «вирощу-
вання» малих підприємств, що знаходяться на 
площах бізнес-інкубатора.

Всі ці заходи формують механізм управління 
структурою інноваційного бізнес-інкубатора 
на основі технологічної платформи і викорис-
танням конвергентних технологій. Алгоритм 
такого простору складається з декількох етапів 
і представлений на рис. 1.

 
 

Алгоритм створення єдиного  
інформаційно-комунікаційного простору 

Розробка концепції інформаційного порталу,  
визначення структури 

Розробка системи захисту і комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності 

Розробка інтернет-сервісів 

Створення системи навчання та комплексної технології 
підтримки просування продукції/послуги 

Інформаційно-консалтингова підтримка виведення 
продукції/послуги на ринку 

Рис. 1. Алгоритм створення єдиного 
інформаційно-комунікаційного простору

Другий етап діяльності бізнес-інкубатора 
спрямований на розвиток малих підприємств і 
характеризується:

– визначенням механізмів і шляхів вирощу-
вання бізнесу;

– поданням інформації інвесторам про гро-
мадські організації для фінансування проектів;

– участю малих підприємств в національ-
них, регіональних і муніципальних програм 
розвитку;

– здійсненням постійного контролю за ста-
ном бізнесу і результатами діяльності малих 
підприємств.

Метою процесу «вирощування» малих під-
приємств є організація консалтингової роботи 
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з малими компаніями – резидентами бізнес-
інкубатора з метою підвищення їх виживання 
і конкурентоспроможності на ринку. У струк-
турі бізнес-інкубатора необхідно передбачити 
відділ по роботі з резидентами, який здійснює 
координацію і контроль діяльності всіх кон-
сультантів проектів.

Починаючи роботу з малою компанією слід 
вивчити якість опрацювання бізнес-плану малої 
компанії, а саме:

– визначити сильні і слабкі сторони бізнес-
плану;

– маркетингову стратегію;
– фінансову стратегію;
– визначити кадровий потенціал.
Основними завданнями на етапі «вирощу-

вання» підприємства є:
– формування професійної команди малої 

компанії;
– залучення інвестицій;

– налагодження виробничих процесів;
– досягнення обсягу продажів, необхідного 

для здійснення
поточної діяльності компанії (вихід на само-

окупність);
– формування маркетингової стратегії по 

виведенню продукції/послуги малої компанії на 
ринок;

– створення презентаційного матеріалу 
компанії (сайт, буклети, прайс-листи).

Для організації діяльності малих підпри-
ємств в період їх розвитку здійснюється ряд 
заходів (рис. 2).

Бізнес-інкубатор надає свої послуги ряду 
громадських організацій, які здійснюють певне 
фінансування проектів, аналізує потреби 
малих підприємств та доводить до відома міс-
цевих і регіональних влад, офіційних служб з 
метою своєчасного задоволення їх потреб на 
рівні влади. Інкубатор надає можливість малим 

підприємствам брати участь в 
національних, регіональних і 
місцевих програмах розвитку 
для удосконалення навичок 
організації підприємницької 
діяльності [4].

Автором розроблені 
наступні групи показників, що 
дозволяють комплексно оці-
нити діяльність бізнес-інкуба-
тора і ефективність їх функці-
онування:

Перша група (показники 
інноваційного потенціалу – 
дозволяє проаналізувати 
здатність бізнес-інкубатора до 
інноваційних рішень і служить 
мірою успіху інноваційних 
проектів.

Друга група (показники 
ф і н а н с о в о - е к о н о м і ч н о г о 
потенціалу) – характери-
зує фінансово-економічний 
потенціал бізнес-інкубатора, 
розкриваючи ефективність 
його економічної діяльності: 
рентабельність, ефективність 
використання власних і пози-
кових коштів, ефективність 
реалізації проектів.

Третя група (показники, що 
відображають ефект від реалі-
зації проекту) – описує фінан-
сові наслідки реалізації проек-
тів для бюджетів різних рівнів.

Четверта група (показники, 
що характеризують соціальну 
ефективність інноваційного 

 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В ЇХ РОЗВИТКУ 

Сформувати кадрову політику

- Прогнозування створення робочих міст з урахуванням введення нових 
технологій; 
- Проведення маркетингової діяльності в області персоналу; 
- Розробка програм розвитку персоналу з ціллю вирішення перспектив 
розвитку; 
- Розробка ефективної системи мотивації персоналу.

Забезпечення фінансування проекту на весь період «вирощування» 
підприємства 

- Власні кошти учасників-власників малого бізнесу; 
- Інвестиції; 
- Страхове партнерство; 
- Банківські кредити; 
- Програми державної підтримки інноваційної діяльності малого 
підприємництва; 
- Закордонні інвестори та міжнародні фінансові організації і фонди. 

Налагодити виробничі процеси компанії 

- Створення ефективної організаційної структури, розподіл обов’язків і 
відповідальності між співробітниками компанії; 
- Документування основних бізнес-процесів малого підприємства; 
- Побудова взаємовигідних відносин з постачальниками та споживачами. 

Сформувати маркетингову стратегію по виходу продукції/послуги малого 
підприємства на ринок 

- Аналіз конкурентного середовища; 
- Аналіз ринкової кон’юктури; 
- Аналіз скарг та пропозицій споживачів. 

 

 

Рис. 2. Основні заходи по організації діяльності  
малих підприємств в період їх розвитку
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розвитку) – розраховується за напрямками 
очікуваної результативності діяльності бізнес-
інкубатора і включає показники, що характери-
зують віддачу від проектів.

Третій етап – вихід малих підприємстві на 
ринок, який з боку бізнес-інкубатора повинен 
супроводжуватися пошуком партнерів для реа-
лізації фінансової стратегії малих підприємств.

Період «Завершення проекту» почина-
ється не пізніше, ніж за півроку до закінчення 
договору оренди між малою компанією і біз-
нес інкубатором, яка складається з трьох 
взаємопов'язаних між собою етапів (рис. 3).

Після закінчення етапу «Завершення про-
екту» консультант проекту спільно з керівни-
ком відділу по роботі з резидентами бізнес-
інкубатора в власником компанії надають на 
розгляд Конкурсної комісії звіт про хід проекту 
і виконання бізнес-плану малої компанії.

Додатком до звіту про хід проекту є новий 
бізнес-план малої компанії на наступні  
3-5 років.

Бізнес-інкубатор повинен допомогти під-
приємцю сформувати «обличчя компанії», ста-
тус, представляти його інтереси в зовнішньому 
середовищі (ярмарки, виставки, форуми, пре-
зентації, тощо), створювати позитивний імідж 
компанії, а також бути певним гарантом компа-
нії [2].

 
 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИХОДУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА РИНОК 

Аналіз ринку, проведення маркетингових досліджень 

Формування повного комплекту документів на виробництво 
продукції/послуг малого підприємства (опис продукту, 
технічна документація). Договори з постачальниками і 

споживачами, відгуки споживачів. 

Розробка нового бізнес-плану на наступні 3-5 років  
з врахуванням досягнутих результатів бізнес-плану  

на період інкубування 

Рис. 3. Основні етапи виходу малих 
підприємств на ринок

Керуюча компанія реалізує механізми 
управління структурою інноваційного бізнес-

інкубатора на основі технологічної платформи 
з використанням конвергентних технологій в 
єдиному інформаційно-комунікаційному про-
сторі. Для визначення методу зниження ризи-
ків керуюча компанія розробляє і впроваджує 
стандарти та регламенти, що забезпечують 
надійність і стабільність управління бізнес-інку-
батором.

Необхідно відзначити, що одним із засно-
вників повинна виступати адміністрація муні-
ципального органу, в той же час, бажано, щоб 
до складу засновників входили:

– органи державної влади (обласна адміні-
страція або місцева адміністрація);

– банк (державний або комерційний), який 
готовий сприяти розвитку підприємств – клієн-
тів бізнес-інкубатора;

– торгово-промислова палата, союз підпри-
ємців;

– надання в користування нежитлових при-
міщень бізнес-інкубатора за договором оренди 
в порядку і на умовах визначених на підставі 
правових документів;

– здійснення технічної експлуатації будівлі 
бізнес-інкубатора;

– здійснення поштово-секретарських 
послуг;

– надання консультаційних послуг з питань 
оподаткування, бухгалтерського обліку, креди-
тування, правового захисту і розвитку підпри-
ємства, бізнес-планування, підвищення квалі-
фікації та навчання;

– надання доступу до інформаційних баз 
даних і інше [2].

Висновок. Отже, саме бізнес-інкубування є 
одним з найбільш дієвих і ефективних спосо-
бів підтримки підприємництва. Процес «інку-
бування підприємництва» означає створення 
умов, що сприяють розвитку підприємництва 
та компаній-початківців. В якості основних 
переваг бізнес-інкубатора можна назвати наяв-
ність зручних площ для малих підприємстві і 
створення сприятливого соціального клімату, 
комплексу ділових послуг, надання фінансової 
допомоги і навчання підприємців.
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Bitiuk I.M.

SYSTEM MANAGEMENT MODEL BUSINESS INCUBATOR: 
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

Among the newest spatial organizational structures in the economy now occupy an important place 
business incubators. For a long time model of business incubation in the world has established itself not 
only as an effective tool for small business development, but also as a powerful driving force activation 
innovative economy.

Formation of the legal framework of innovation promotes innovation infrastructure, including state 
corporations, clusters, technology parks, business incubators, special economic zones, innovation and 
technology centers and others.

Business Incubator is an infrastructure that supports on early-stage, namely infancy and establish-
ment of business is «growing» new companies to assist in the initial period of their existence and market 
promotion.

For growing small businesses need efficient implementation of effective management of business 
incubators. We have developed a model system of business incubators, including the formation of 
innovative infrastructure, combining them into a single information and communication space.

The control system business incubator is influenced by the environment (regulations, state target 
programs, scientific and technical environment) and internal environment.

Stages of construction management mechanism following:
– before incubation – promoting projects based on the implementation of business ideas and start 

the process of its commercialization;
– the first stage of incubation – creating conditions for sustainable development of businesses and 

provide effective support to the chain of projects to market products and services developed on the 
basis of scientific and technical activities;

– the second stage of incubation – aims to develop small enterprises, the mechanisms and ways of 
growing business;

– the third stage of incubation – out small business market, which from a business incubator should 
be accompanied by the search for partners for financial strategy of small businesses.

Consequently, the business incubation is one of the most effective and efficient ways to support. 
The process of «incubation business» means creating conditions that promote entrepreneurship and 
company start-ups. The main benefits of a business incubator could be called the presence of suitable 
premises for small enterprises and create a favorable social climate, complex business services, finan-
cial assistance and training of entrepreneurs.

Keywords: business incubator, small business, management mechanism, performance evaluation, 
support measures system management.
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ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕРТНОСТІ ПРОГРАМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ

Розглянуто використання методу аналізу ієрархій (МАІ) для задачі оцінювання пріоритетності 
державних програм забезпечення населення житлом. Показано, що такі завдання відносяться до 
так званих «складних систем», які містять велике число елементів і підсистем і організовані зви-
чайно за ієрархічним принципом. В статті розглянутий також порядок застосування МАІ до оцінки 
критеріїв, за якими характеризуються програми забезпечення житлом. Впровадження експертних 
оцінок при дослідженні державної житлової політики спрощує процедуру оцінювання пріоритет-
ності засобів забезпечення житлом населення як на державному, так і на регіональному рівнях.

Ключові слова: житло, забезпеченість житлом населення, житлова політика, державні про-
грами забезпечення житлом, експертні методи, метод аналізу ієрархій.

Рассмотрено использование метода анализа иерархий (МАИ) для задачи оценивания приори-
тетности государственных программ обеспечения населения жильем. Показано, что такие задачи 
относятся к так называемым «сложным системам», которые содержат большое число элементов 
и подсистем и организованы обычно по иерархическому принципу. В статье рассмотрен также 
порядок применения МАИ к оценке критериев, по которым характеризуются программы обе-
спечения жильем. Внедрение экспертных оценок при исследовании государственной жилищной 
политики упрощает процедуру оценки приоритетности средств обеспечения жильем населения 
как на государственном, так и на региональном уровнях.

Ключевые слова: жилье, обеспеченность жильем населения, жилищная политика, государ-
ственные программы обеспечения жильем, экспертные методы, метод анализа иерархий.

Постановка проблеми. Створення та збе-
реження якісного середовища життєдіяльності 
людини є важливою умовою сталого розви-
тку сучасного суспільства і має стати одним із 
основних розділів довгострокової стратегії роз-
витку України та її регіонів. Досягнення нового 
стану – соціально-орієнтованої економіки, 
призначення і головну мету якої становлять 
задоволення зростаючих потреб населення та 
забезпечення високої якості життя, можливе за 
умов, в яких стан забезпечення житлом насе-
лення матиме високе рівень.

Перспективи забезпечення житлом насе-
лення в Україні безпосередньо залежать від 
майбутніх тенденцій економічного розвитку, 
успіху проведення соціально – економічних 
реформ, ефективності заходів входження 
України в Європейську спільноту, можливостей 
забезпечення соціального захисту населення 
тощо. Це зумовлює необхідність розробки 
нових підходів, які обґрунтували б імовірність 
зміни державної житлової політики в разі реалі-
зації тих чи інших соціально-економічних захо-

дів, врахування тих демоекономічних та соці-
альних тенденцій, що вже склалися, та тих, що 
тільки формуються.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам розробки і реалізації концепції 
держави добробуту, розвитку наукових вчень 
щодо підвищення якості життя населення при-
святили свої праці І.В. Бестужев-Лада, В. Боб-
ков, Л.І. Безтелесна, В.П. Васильєв, О.Б. Вар-
ченко, В.І. Вітер, С. Дудолад, Г.Ю. Злобіна, 
Л. Леві, М.Б. Ліга, В.Н. Майорченко, Г. Мюр-
даль, А.Л. Осипян. Дослідженню проблем жит-
лової політики присвячені праці зарубіжних 
учених, таких як М. Браун, Т. Ганслі та ін. Тео-
ретичні засади розвитку іпотечного кредиту-
вання житлового будівництва, критеріїв оцінки 
доступності житла, державної політики в жит-
ловій сфері розглянуто в працях А. Асаула, 
А. Гойко, М. Головатого, О. Євтуха, Ю. Манце-
вича, В. Омельчука, К. Паливоди, С. Приходько, 
С. Ушацького та ін. Метод аналізу ієрархій в 
дослідженні соціальних процесів описаний в 
роботах Т. Сааті.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІА ЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
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Мета статті – обґрунтування можливості 
застосування експертної методики при оцінці 
заходів забезпечення населення житлом та 
використання методу аналізу ієрархій (МАІ) 
при дослідженні державної житлової політики.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Житло завжди було і лишається одним із най-
важливіших інструментів на шляху досягнення 
соціальних цілей у суспільстві. Забезпеченість 
громадян житлом – показник успішності дер-
жавної політики. Житлові умови займають 
важливе місце в системі забезпечення потреб 
населення. Житло є не просто середови-
щем проживання людини, а й місцем ведення 
домашнього господарства, виховання дітей, 
трудової діяльності, спілкування, відпочинку 
тощо. Тому умови житла – це ще й індикатор 
якості життя суспільства [1].

Оптимальна стратегія держави на ринку житла 
полягає в створені максимально сприятливих 
умов життя для соціально й економічно актив-
них прошарків населення, сприянні формуванню 
середнього класу з одночасною підтримкою 
соціально незахищеної частини населення.

Житлове господарство являє собою одну з 
найважливіших галузей економіки, завдання 
якої полягає у розселенні населення відповідно 
до потреб економіки і в створенні для людини 
сприятливого середовища проживання шля-
хом задоволення її житлово-комунальних та 
побутових потреб. Задачами дослідження стану 
забезпеченості житлом населення є аналіз:

– забезпеченості населення житлом з ура-
хуванням його зручності і ступеня зносу;

– якості комунально-побутового обслуго-
вування населення;

– диференціації житлових умов різних соці-
альних груп населення з урахуванням регіону 
проживання й типу місцевості;

– стану і руху житлового фонду та прове-
дення його капітального ремонту;

– розвитку й ефективності функціонування 
ринку житла;
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Рис. 1. Основні напрямки оцінки стану 
забезпення житлом населення 

Розроблено автором за [2]

– взаємозв’язків житлових умов з рівнем 
матеріальної забезпеченості населення, вар-
тістю житла, доходами і витратами на житлово-
комунальні послуги тощо [2].

Відповідно до перелічених задач статистичні 
показники оцінки стану житлових умов насе-
лення і рівня його обслуговування поділяють 
на такі групи (рис. 1):

Показники оцінки житлового фонду України 
на сьогодні не повністю відображають стан та 
якість забезпечення населення житлом (див. 
коментарі до табл. 1) Це говорить про те, що 
повноцінно дослідити ситуацію забезпечення 
населення житлом на сьогодні дуже складно. 
Але, все ж таки, можна побачити, що в Україні 
постійно зменшується кількість сімей, що одер-
жують житло (табл. 1) [3]. Отже, якщо отримати 
квартиру у власність безкоштовно майже не 
можливо, то необхідно створити умови, що 
дозволять громадянам вирішити це питання за 
рахунок різних соціальних програм.

В Україні існує три види житла: комерційне, 
соціальне та доступне. Комерційне житло 
мають можливість собі дозволити 10–15% гро-
мадян населення. На соціальне житло можуть 
розраховувати найбільш незаможні верстви 
населення, які складають також 10–15%. Інші 
70% можуть сподіватися тільки на доступне 
житло, але без державної допомоги вони його 
не зможуть придбати [4].

В Україні діє декілька державних програм 
забезпечення житлом громадян. Серед них – 
«Державна цільова соціально-економічна про-
грама будівництва (придбання) доступного 
житла на 2010–2017 роки». Згідно з умовами 
програми, громадянин сплачує 70 відсотків 
вартості площі доступного житла, а держава 
сплачує 30% вартості [5].

Ще одна програма забезпечення молоді 
житлом, за умовами якої молодим сім’ям та 
одиноким громадянам надається кредит на 
будівництво чи реконструкцію житла терміном 
до 30 років. Позичальник, який не має дітей, 
сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 
3% річних суми зобов'язань за кредитом; пози-
чальник, який має одну дитину, звільняється від 
сплати відсотків за користування кредитом [6]. 
Також діє програма з Державного пільгового 
кредитування індивідуальних сільських забу-
довників на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла в рамках бюджетної програми 
«Власний дім» [7]. Ця програма спрямована на 
створення додаткових умов для забезпечення 
житлом молоді, активізації інвестиційної діяль-
ності у сфері житлового будівництва для моло-
дих сімей та одиноких молодих громадян.

Однак, вказані програми діють тільки юри-
дично, а фактично заморожені через нестачу 
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коштів чи реалізуються лише у деяких регіонах. 
Тому проблема забезпечення житлом грома-
дян не вирішується у повному обсязі, і українці 
шукають свої шляхи вирішення питання [8].

Нещодавно Кабінетом Міністрів України 
було затверджено Стратегію подолання бідності 
(2016), у якій передбачено удосконалення сис-
теми забезпечення житлом найбільш вразли-
вих верств населення із державного житлового 
фонду з урахуванням новітньої світової прак-
тики та вітчизняного досвіду. Запровадження 
додаткових економічних механізмів дозволяє 
стимулювати розвиток молодіжного житлового 
будівництва та використання потенційних мож-
ливостей вторинного ринку житла, сприяння 
здешевленню вартості житла, яке будується для 
молоді із залученням коштів населення.

Великого значення у такій ситуації набуває 
формування інституту соціального житла, роз-
роблення порядку надання соціального житла 
в оренду (найм), який вже ефективно функціо-
нує за кордоном.

Суттєву роль у вирішенні житлового питання 
може відіграти політика стимулювання будів-
ництва житла підприємствами і надання цього 
житла їх співробітникам на умовах соціального 
наймання. Зацікавленість у будівництві і утри-

манні такого житла з боку власників диктується 
необхідністю залучення на підприємства трудо-
вих ресурсів, чиї результати діяльності висту-
пають основним джерелом прибутку вироб-
ництва. З боку держави така діяльність може 
стимулюватися шляхом надання податкових 
преференцій для соціально відповідального 
бізнесу [9].

Отже, проблеми забезпечення населення 
житлом та заходи державної житлової політики 
представляють собою складну систему, що міс-
тить безліч елементів та зв’язків між ними. Для 
дослідження таких складних систем доцільно 
використовувати експертні методи.

Методи експертних оцінок використову-
ються для аналізу об'єктів і проблем, розви-
ток яких або цілком, або частково не підда-
ється математичній формалізації, тобто для 
яких важко розробити адекватну модель. 
Об’єднання знань фахівців, добре обізнаних 
з даною проблемою, може значно покращити 
результати аналізу існуючих даних як офіцій-
ної так і неофіційної статистики, а також дасть 
змогу підвищити ефективність прийняття пла-
нових рішень [10].

У процесі управління, як було сказано, вини-
кає загальна проблема, зв'язана з багатокри-

Таблиця 1. 
Черга на отримання житла та її рух

Роки 

Кількість сімей 
та одинаків, які 
перебували на 

квартирному обліку 
на кінець року, тис.1

Кількість сімей 
та одинаків, які 

одержали житло 
протягом року, 

тис.1

Роки

Кількість сімей 
та одинаків, які 
перебували на 

квартирному обліку 
на кінець року, тис.1

Кількість сімей 
та одинаків, які 

одержали житло 
протягом року, 

тис.1

1990 2638 235 2003 1460 25
1991 2728 179 2004 1414 23
1992 2696 166 2005 1323 20
1993 2636 144 2006 1300 20
1994 2578 104 2007 1252 17
1995 2411 82 2008 1216 17
1996 2297 56 2009 1174 11
1997 2164 47 2010 1139 11
1998 2029 37 2011 1084 7
19992 х х 2012 1022 7
2000 1765 32 20135 808 6
2001 1624 29 20145,6 657 3
2002 1533 25 20155,6 х х

1) Державне статистичне спостереження за формою № 4-житлофонд (річна) «Квартирна черга та надання житлових при-
міщень» скасовано наказом Держстату від 11.08.2015 № 185, починаючи зі звіту за 2015 рік.
2) Розробка звітності за 1999 рік не здійснювалась.
3) Починаючи з 2001 року загальна площа визначається з урахуванням літніх приміщень із встановленими знижувальними 
коефіцієнтами.
4) До загальної площі житлового фонду та кількості квартир, включено дані підприємств-банкрутів та тих, що повністю при-
пинили діяльність.
5) За оцінкою Держстату.
6) Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони прове-
дення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: дані Державної служби статистики
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теріальністю оцінок. Принципово новим підхо-
дом для рішення багатокритеріальних задач є 
метод аналізу ієрархій (МАІ) [11].

Метод аналізу ієрархії є систематичною 
процедурою для ієрархічного представлення 
елементів, що визначають суть будь-якої про-
блеми. Метод представляє собою декомпо-
зицію проблеми на усе більш прості складові 
частини і подальшу обробку послідовності 
суджень особи, що приймає рішення, по пар-
них порівняннях. У результаті може бути вира-
жений відносний ступінь (інтенсивність) вза-
ємодії елементів в ієрархії. Ці судження потім 
виражаються чисельно. МАІ включає проце-
дури синтезу множинних суджень, одержання 
пріоритетності критеріїв і знаходження аль-
тернативних рішень. Потрібно відзначити, що 
отримані в такий спосіб значення є оцінками за 
спеціальною шкалою відносності і відповідають 
так названим твердим оцінкам [12].

Як було сказано, житлова політика характе-
ризується рядом програм, які можуть суттєво 
впливати на її ефективність. І це можна відо-
бразити за допомогою ієрархії. Наведемо ско-
рочений алгоритм проведення методу аналізу 
ієрархій: Необхідно окреслити проблему та 
визначити, що має бути отримано (в нашому 
випадку – заходи державної житлової полі-
тики). Будується ієрархія, починаючи з вершини 
(мети – з точки зору управління), через про-
міжні рівні (критерії, від яких залежать наступні 
рівні) і так до самого нижчого рівня (який за 
звичаєм є переліком альтернатив) [13].

Розглянемо, як МАІ може бути застосова-
ний при оцінці програм, за якими здійснюється 
державна житлова політика.

На рис. 2 представлена декомпозиція цієї 
задачі.

Ієрархія будується в результаті обговорення 
проблеми всіма особами, що зацікавлені в 
дослідженні. Наприклад, нами взяті критерії, 

за якими можна охарактеризувати програму 
забезпечення житлом. Задача полягає у пошуку 
тієї з програм (заходів державної житлової полі-
тики), що за обраними критеріями найбільш 
підходить на даний час на визначеній терито-
рії. Тобто задача – оцінити пріоритетність захо-
дів політики забезпечення житлом населення. 
Потрібно зауважити, що в різні періоли часу 
на різних територіях і для різної мети – пріо-
ритетність буде відрізнятись. В цьому і полягає 
сутність використання експертної методики – 
з’являється можливість оперативно реагувати 
на зміну умов та зовнішніх чинників процесу 
забезпечення житлом населення.

Форма спадаючої декомпозиції охоплює 
великий клас задач; при цьому ієрархія рівнів 
повинна бути такою, щоб елементи нижнього 
рівня були порівнянні попарно стосовно еле-
ментів наступного рівня і до вершини ієрархії.

У нашім випадку, наприклад, необхідно дати 
відповіді на питання:

– наскільки програма А більш соціально 
направлена, ніж Б або С;

– наскільки отримання високих прибутків 
від інвестицій в будівництво важливіше підви-
щенню рівня соціального благополуччя і так 
далі.

Після ієрархічного відтворення проблеми 
потрібно установити пріоритети критеріїв і оці-
нити кожну з програм за критеріями, виявивши 
найважливішу з них. Це теж робиться за допо-
могою експертів.

Таким чином, за допомогою МАІ може бути 
виявлено, які найважливіши критерії для оцінки 
житлових програм є на сьогодні. На основі 
цих досліджень і можна розробляти заходи 
державної політики забезпечення населення  
житлом.

Як результат, впровадження МАІ при дослі-
дженні програм забезпечення населення жит-
лом повинно спростити процеси оцінювання 

державних житлових програм, 
як в невеликих масштабах – на 
рівні регіонів, областей, так і 
по Україні в цілому. МАІ дозво-
ляє оцінювати заходи житлової 
політики відповідно за їхніми 
характеристиками. Поєднання 
цього знання з інформацією 
про приоритетність на даний 
момент критеріїв оцінки захо-
дів дозволить спрогнозувати 
розвиток забезпеченності 
житлом в цілому на деякій 
території. Це важливо, осо-
бливо тому, що на даний час 
стан забезпечення наслення 
житлом є незадовільним [14].
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Рис. 2. Декомпозиція проблеми оцінки пріоритетності  
програм забезпечення житлом населення в ієрархію 

Власна розробка автора
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Висновки. Рівень забезпечення житлом в 
Україні є надзвичайно низьким, тому житлова 
політика держави потребує докорінного рефор-
мування. Для України першочерговим завдан-
ням є створення ринку, який дозволить державі 
найефективнішим чином впливати на розвиток 
житла ї проводити політику соціального захисту.

Одним із важливих напрямів державної жит-
лової політики повинен стати поступовий, у 
міру проведення економічних реформ, пере-
розподіл функцій між державою, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами й 
організаціями, та громадянами з питань будів-

ництва реконструкції та отримання житла з 
метою їх децентралізації.

Державні програми забезпечення насе-
лення житлом можуть бути оцінені за допо-
могою експертів. Отримані результати допо-
можуть визначитись у пріоритетності заходів 
житлової політики, включити нові механізми 
забезпечення житлом населення, в тому числі 
молодих сімей та одиноких молодих громадян, 
що потребують поліпшення житлових умов [15].

Дієвість держави у вирішенні житлової про-
блеми створить більш сприятливі умови для 
покращення якості життя населенню України.

Список використаних джерел:
1. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально – демографічні аспекти / За ред. Е.М. Ліба-

нової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 248 с.
2. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. Соціальна статистика: Під-

ручник, / під ред. чл.-кор. РАН І.І. Єлисєєвої, М.: Фінанси і статистика, 2001.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Щербіна С.А. Проблеми забезпечення населення України доступним житлом в сучасних умо-

вах / С.А. Щербіна, Д.П. Головань //Наукові праці Кіровоградського національного технічного уні-
верситету науки. – 2014. – № 25. – С. 283–287.

5. Мінрегіон: Планується реалізація програми оренди житла з правом викупу [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246323353&cat_
id=244276429

6. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2017 роки / 
Кабінет Міністрів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.molod-kredit.gov.ua/ 
cms/normativna-baza/pro-zatverdjennya-derjavnoyi-programi-zabezpechennya-molodi-jitlom-na-
2013-2017-roki.html

7. Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла 
на селі /Постанова Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-%D0%BF

8. Омельчук В. Деякі особливості сучасного стану ринку житла в Україні і роль держави у 
розв’язанні житлової проблеми молодих сімей / В. Омельчук // Вісник Української Академії дер-
жавного управління при Президентові України. – 2003. – № 2. – C. 179-184.

9. Паливода К. Житлова проблема – оголений нерв українського суспільства // Віче. – 2007. – 
№ 19. – C. 33-35.

10. Андрейчиков А.В. Анализ, Синтез, Планирование решений в экономике / А.В. Андрейчи-
ков, О.Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

11.  Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М: Радио и связь, 1993.
12. Григорук П.М. Економетричне моделювання : Конспект лекцій / П.М. Григорук. – Хмель-

ницький : ХНУ, 2005. – 189 с.
13. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Керс. – М. : Радио 

и связь, 1991.
14. Кірієнко П. Проблеми житлової політики в Україні та шляхи їх вирішення // Вісник Націо-

нальної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 1. – C. 196-201.
15. Омельчук В. Державна молодіжна житлова політика в Україні: пошук стратегії оптималь-

ного розвитку // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 
2012. – № 4. – C. 312-316.



110

ВИПУСК № 2(58), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Pishchyk O.V.

EXPERT ASSESSMENT OF PRIORITY OF PUBLIC HOUSING 
PROGRAMS

The article considers the use of the analytic hierarchy process (AHP) for the task of assessment of 
priority of the state public housing programs. It is shown that such tasks belong to so-called “complex 
systems” that have a big number of elements and subsystems and are usually organized by the hier-
archy principle. An order of the use of AHP for the assessment of criteria, by which housing programs 
are characterized, is considered. The introduction of expert assessments in the research of the state 
housing policy simplifies a procedure of assessment of priority of means of the provision of housing to 
the population both at the state and regional levels.

Keywords: housing, public housing, housing policy, state housing programs, expert methods, ana-
lytic hierarchy process.
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ЗМІНИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА СПОСОБИ  
ЇХ ВРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ КРЕДИТУ

В статті охарактеризовано сутність та функціональний зміст кредитного рейтингу у 
взаємозв’язку з поняттям кредитного ризику, виокремлено фактори, що чинять визначальний 
вплив на прийняття рішень щодо віднесення позичальника як об’єкта рейтингової оцінки до пев-
ної групи за рівнем кредитних ризиків. Охарактеризовано фактори, що впливають на зміну пози-
цій позичальника в кредитному рейтингу. Визначено напрямки та запропоновано на цій основі 
модель впливу зміни позицій позичальника в кредитному рейтингу на вартість кредитів для пев-
них груп позичальників (конкретних позичальників). За результатами дослідження надано реко-
мендації щодо застосування даної моделі в практичній діяльності кредитора при формуванні ним 
ціни на фінансові ресурси, які він надає в якості позики. Відзначено, що в процесі коригування 
вартості кредитних ресурсів на основі міграції позичальника у кредитному рейтингу мають бути 
закладені потенційні можливості трансформації рейтингових позицій підприємства-позичаль-
ника в нематеріальну економічну цінність, що може забезпечити це підприємство конкурентними 
перевагами на певний, достатній для отримання додаткового економічного результату, період дії 
знижених ставок за кредитами.

Ключові слова: кредитний рейтинг, міграція кредитного рейтингу, позичальник, кредитор, ціна 
кредиту, ціноутворення, процентна ставка, кредитний ризик, міграція кредитного ризику.

В статье охарактеризована сущность и функциональное содержание кредитного рейтинга во 
взаимосвязи с понятием кредитного риска, выделены факторы, оказывающие определяющее 
влияние на принятие решений об отнесении заемщика как объекта рейтинговой оценки к опре-
деленной группе по уровню кредитных рисков. Охарактеризованы факторы, влияющие на изме-
нение позиций заемщика в кредитном рейтинге. Определены направления и предложена на этой 
основе модель влияния изменения позиций заемщика в кредитном рейтинге на стоимость креди-
тов для определенных групп заемщиков (конкретных заемщиков). По результатам исследования 
даны рекомендации по применению данной модели в практической деятельности кредитора при 
формировании им цены на финансовые ресурсы, которые он предоставляет в качестве займа. 
Отмечено, что в процессе корректировки стоимости кредитных ресурсов на основе миграции 
заемщика в кредитном рейтинге должны быть заложены потенциальные возможности транс-
формации рейтинговых позиций предприятия-заемщика в нематериальную экономическую цен-
ность, способную обеспечить предприятие конкурентными преимуществами на определенный, 
достаточный для получения дополнительного экономического результата, период действия пони-
женных ставок по кредитам.

Ключевые слова: кредитный рейтинг, миграция кредитного рейтинга, заемщик, кредитор, цена 
кредита, ценообразования, процентная ставка, кредитный риск, миграция кредитного риска.

Постановка проблеми. Глобалізаційні про-
цеси, що посилюють конкуренцію на інвести-
ційних ринках, обумовлюють, з одного боку, 
необхідність динамічного розвитку та удоско-
налення діяльності підприємств, а з іншого – 
потребу забезпечення чіткої ідентифікації 
підприємств на ринку в якості діючих та потен-
ційних об’єктів інвестування або позичальників 
необхідних для розвитку фінансових ресурсів.

За цих умов визначення кредитного рей-
тингу позичальника є тим інструментом, який 

здатен позначити позиції потенційного пози-
чальника серед всієї сукупності діючих на ринку 
підприємств. Для кредитора ці позиції (місце 
у рейтингу) є орієнтиром у прийнятті рішення 
щодо доцільності надання кредитів потенцій-
ному позичальникові. Водночас, підприємства, 
що мають нижчий рейтинг також потребують 
кредитних ресурсів для розвитку, і в багатьох 
випадках також мають можливості, в процесі 
розвитку, виконувати власні зобов’язання за 
кредитами. Такі підприємства можуть мати не 
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меншу привабливість для кредитора ніж лідери 
рейтингів передусім через врахування потен-
ційних кредитних ризиків (які щодо даних під-
приємств відносно вищі, ніж щодо лідерів кре-
дитного рейтингу) в процесі визначення ціни 
кредиту для певних груп позичальників.

Аналіз останніх досліджень. В сучасній нау-
ковій літературі проблематику використання 
інформації щодо ранжування позичальників у 
кредитних рейтингах в системі управління вза-
ємовідносинами кредитор-позичальник пред-
ставлено досить широко, зокрема, відомими є 
дослідження визнаних вчених світового рівня 
Дж. Сінкі, Ф. Найта, П. Роуза, І. Шарпа та ін. 
Серед вітчизняних дослідників слід особливо 
відзначити роботи В. Шелудько, Л. Долінського, 
Г. Азаренкової, О. Бєлєнкової, О. Васюренка, 
В. Вітлінського, Н. Внукової, Н. Волик, Р. Гера-
сименко, В. Глущенка, І. Івченка, А. Камін-
ського, А. Ковальова, Л. Примостки, Н. При-
тули, О. Юркевича, присвячені проблематиці, 
окресленої в даній науковій статті.

В роботах даних авторів поставлено питання 
щодо формування та розвитку систем кредит-
них рейтингів та врахування кредитних ризи-
ків у діяльності кредиторів. Більшість зазначе-
них праць присвячена проблемам ранжування 
позичальників та питанням методології оцінки 
кредитних рейтингів на основі звітності пози-
чальників. Водночас, подальших наукових 
розробок потребує питання обґрунтування 
залежності від кредитних рейтингів процесів 
ціноутворення в кредитній сфері та впливу рей-
тингу на інвестиційну привабливість та конку-
рентоспроможність позичальників.

Вказані обставини обумовили актуальність 
даної наукової статті, метою якої є розвиток 
обґрунтування теоретико-методичних засад 
врахування в процесі визначення ціни кредиту 
змін у кредитному рейтингу позичальника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кредитний рейтинг позичальника в трактуванні 
більшості сучасних дослідників являє собою 
інтегральну оцінку міри кредитного ризику, 
умовне вираження кредитоспроможності 
позичальника в цілому (власне, рейтинг пози-
чальника) чи відносно його окремих боргових 
зобов’язань (рейтинг боргового зобов’язання 
позичальника) [3, с. 24-25; 14]. Таким чином, 
кредитний рейтинг визначає міру кредитного 
ризику по відношенню до певного об’єкту, 
який в цьому рейтингу відображено, а кре-
дитний ризик характеризується вірогідністю 
невиконання позичальником своїх зобов’язань 
(вірогідність дефолту) [1; 13, с. 133-135].

Кредитні рейтинги встановлюються неза-
лежними спеціалізованими рейтинговими 
агентствами за допомогою методології, що 

враховує комплекс чинників, що впливають на 
кредитоспроможність аналізованого учасника 
рейтингу [9].

Об’єктами рейтингової оцінки виступають 
рейтинг позичальника (держава, органи міс-
цевого самоврядування, банки, підприємства, 
фінансові і страхові компанії тощо), або рей-
тинг боргового інструменту (випуску обліга-
цій, позики тощо) [6]. При цьому рейтингові 
шкали можуть визначатись на міжнародному 
рівні (міжнародні рейтинги, встановлювані між-
народними рейтинговими агентствами), або 
на національному рівні (внутрішні рейтинги за 
шкалою національних рейтингових агентств) 
[2; 8]. Національний рейтинг є корисним в 
першу чергу для вітчизняних інвесторів. Між-
народний рейтинг дозволяє порівнювати надій-
ність позичальників з усього світу і з усіх мож-
ливих секторів економіки [2].

Кредитний рейтинг позичальника базується 
на аналізі: сектору економіки; регуляторних 
чинників; конкурентних тенденцій і положення 
позичальника на ринку; кількісних показни-
ків фінансової звітності позичальника; його 
фінансового стану; якісних чинників; системи 
менеджменту; фінансової гнучкості та ліквід-
ності; діяльності в минулому та середньо- та 
довгострокових планів розвитку. Кредитний 
рейтинг боргового зобов’язання додатково вра-
ховує чинники, які покращують чи погіршують 
його якість, або здатні на це в перспективі [13].

Отже, кредитний рейтинг показує неза-
лежну думку спеціалізованої установи (рей-
тингового агентства) щодо загальної здатності 
позичальника (наприклад, держави або органів 
місцевого самоврядування) виконувати власні 
фінансові зобов’язання. Місце в кредитному 
рейтингу, таким чином, можна порівнювати 
з показником, що відображає відносну міру 
ризику неплатоспроможності позичальника в 
довгостроковій перспективі (або якості вида-
них боргових цінних паперів).

Встановлення кредитного рейтингу пози-
чальника відіграє важливу роль у функціону-
ванні фінансової системи розвинутих країн 
світу. Основною метою даного процесу є змен-
шення асиметрії інформації між кредиторами та 
позичальниками [4]. При цьому зміна рейтингу 
в бік зростання може впливати на зниження 
вартості позикового капіталу, і навпаки – пони-
ження рейтингу позичальника є підставою для 
перегляду вартості кредиту, на який він розра-
ховує.

На глобальному ринку кредитних ресурсів 
кредитний рейтинг позичальника, як правило, 
суттєво залежить та обмежується рівнем кре-
дитного рейтингу країни, в якій позичальник 
здійснює свою діяльність. Це означає, що оцінка 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 113

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

вітчизняних суб’єктів автоматично знижуються 
(якщо знижується рейтинг країни), або збіль-
шується (якщо рейтинг країни зростає), і така 
практика поширена щодо боргових інструмен-
тів з терміном погашення більше одного року.

Міжнародний рейтинг особливо важли-
вий для міжнародних інвесторів і може бути 
пов’язаним із зобов’язаннями [4]:

– в національній валюті – визначає здат-
ність емітента виконувати свої фінансові 
зобов’язання в валюті тієї країни, в якій він 
встановлений);

– в іноземній валюті – визначає здатність емі-
тента виконувати свої фінансові зобов’язання в 
іноземній валюті.

Перевагами позичальника, який присутній у 
рейтингах є (рис. 1):

Зважаючи на те, що кредитний рейтинг є 
відображенням, як було зазначено вище, рівня 
кредитного ризику, а ризик є системною катего-
рією, що має як суб’єктивний, так і об’єктивний 
характер та залежить від комплексу ендоген-
них і екзогенних факторів [11], доцільно при 
дослідженні проблематики врахування кре-
дитного ризику в процесі ціноутворення на 
основі рейтингової оцінки позичальника чітко 
ідентифікувати його джерела-фактори (пред-
мети, явища, процеси), які спричиняють неви-
значеність у виконанні позичальником своїх 
зобов’язань перед кредитором.

В цьому сенсі саме кредитний рейтинг може 
бути інструментом як для оцінки здатності пози-
чальника виконувати кредитні зобов’язання, 
надійності його боргових зобов’язань, так і для 
встановлення додаткової плати за відповід-

ний кредитний ризик, яка має враховуватись 
при визначенні вартості кредитів. Це можливо 
передусім завдяки тому, що джерела-фактори 
кредитного ризику в значній мірі збігається з 
факторами, які оцінюються в процесі визна-
чення місця позичальника в рейтингу, а саме 
– вивчається його довгострокова конкуренто-
спроможність (отже, здатність в довгостроко-
вій перспективі ефективно працювати та спла-
чувати борги), привабливості для інвесторів, 
рівень капіталізації, платоспроможності, ліквід-
ності, вартості тощо.

Сучасна практика визначення кредитного 
рейтингу позичальника передбачає:

1) формування кредитного рейтингу на 
основі застосування певних методів та підхо-
дів;

2) оголошення результатів рейтингових оці-
нок;

3) застосування механізмів врахування 
результатів рейтингових оцінок при визначенні 
процентних ставок за кредитами для конкрет-
них груп позичальників (або для конкретних 
позичальників з відповідним рейтингом);

4) нагромадження статистичних даних для 
моніторингу кредитної діяльності та оцінки 
[7; 10]:

– кредитного ризику;
– окремих класів якості та ліквідності акти-

вів;
– ступеню невиконання зобов’язань і поне-

сених втрат.
Центральним елементом системи вста-

новлення кредитного рейтингу позичальника 
є моделі оцінювання параметрів ризику, що 

передбачають процедури від-
несення до певних класів 
ризику клієнта, засновані на [1]:

– оцінці фінансової моделі 
діяльності позичальника, для 
чого використовуються дані 
його фінансової звітності;

– оцінці якісних чинників 
діяльності позичальника.

Класи рейтингу можна поді-
лити на три основні групи:

1) Інвестиційна група – 
визначає позичальників, що 
мають значний рівень доходів, 
ефективну структуру балансу 
а також довгострокові, ста-
більні перспективи розвитку. 
До верхніх рівнів цієї групи 
доцільно відносити позичаль-
ників, що займають позиції 
ринкових лідерів, отже, їх 
вразливість до ринкових змін 
є відносно низькою.

 

 

 

 

 

 

більш легкий і ширший доступу до ринку кредитних ресурсів 

можливість використовувати ситуацію, коли високий рейтинг 
позичальника забезпечує йому нижчу вартість залученого 
капіталу (нижча ціна банківських кредитів, зниження 

відсоткових ставок за новими випусками облігацій тощо) 

стандартизація ризику на кредитно-фінансовому ринку (одна 
шкала для всіх позичальників та боргових зобов’язань) 

можливість зростання довіри в очах іноземних інвесторів і 
стимулювання прямих іноземних інвестиції у діяльність 

присутніх у рейтингу підприємств 

сприяння розвитку іміджу компанії, сприяння просування її 
продукції та поширення діяльності як всередині країни, так і на 

міжнародному рівні 

Переваги присутності 
позичальника у кредитних 

рейтингах 

Рис. 1. Переваги присутності позичальника у кредитних 
рейтингах

Авторська розробка.



114

ВИПУСК № 2(58), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

2) Спекулятивна група – є групою з відносно 
великим розмахом рівнів ризику, при цьому 
підприємства-позичальники, що відносяться до 
неї, можна поділити на:

– позичальників з найкращим рейтингом у 
рамках групи, які сумлінно виконують власні 
кредитні зобов’язання, однак за довшого пері-
оду обслуговування боргу (частка кредиту та 
відсоток), їх здатність до виплати необхідних на 
це коштів може виявитися непевною. У ситуації 
несприятливого зовнішнього середовища або 
невигідних економічних умов, існує реальна 
небезпека зростання кредитного ризику;

– позичальників, що мають рейтинг з біль-
шим ризиком, які в довшій перспективі можуть 
мати непевні перспективи щодо доходів, погану 
якість активів, а також ризик збитковості та 
неплатоспроможності.

3) Група складних кредитів – характеризу-
ється присутністю у рейтингу позичальників, 
у яких виявлено однозначні ознаки існуючих 
проблем з обслуговування заборгованості, 
або зафіксовано ситуацію, що визначається як 
випадок невиконання зобов’язань за креди-
тами, так званого дефолту.

Методичні підходи щодо визначення кре-
дитного рейтингу позичальників базуються на 
використання певних методів та математич-
них моделей з групи класифікаційних моде-
лей [5; 6; 15]. Відповідно до даних моделей, 
в залежності від категорії позичальників, що 
встановлюється за допомогою сукупності роз-
рахованих рейтингових показників, оцінюється 
їх кредитний рейтинг. Надалі позичальники від-
носяться до однієї з декілька груп рейтингу та 
кредитуються з урахуванням характеристики 
установленого кредитного рейтингу в процесі 
встановлення вартості кредитів.

Нерозривно пов’язаним з визначенням 
кредитного рейтингу позичальника поняттям 
є ризик кредитної міграції, що є дискретною 
характеристикою кредитоспроможності пози-
чальника. Він характеризує ризик отримання 
збитків, пов’язаних з повною або частковою 

втратою вартості фінансового активу, який 
не підлягає щоденній переоцінці за поточною 
справедливою вартістю у зв’язку з дефолтом 
або погіршенням кредитної якості контрагента/
емітента. В контексті проблематики кредитних 
рейтингів даний вид ризику пов’язаний з тим, 
що перегляд рейтингів, які є одним із важливих 
інформаційних джерел для оцінки потенційної 
вартості фінансових ресурсів, наданих у кре-
дит конкретному позичальнику, присутньому 
в рейтингу, відбувається періодично, частіше 
за все раз на рік. Тому при зміні позицій пози-
чальника у рейтингу (міграції) в будь-якому 
напрямку необхідна переоцінка його креди-
тоспроможності, ризиків, що пов’язані з кре-
дитуванням саме його як представника певної 
групи в рейтингу.

У [12, с. 422] міграція кредитних рейтингів 
визначається як «… дискретний випадковий 
процес, що полягає в зміні кредитного рейтингу 
позичальника або боргового зобов’язання 
впродовж певного інтервалу часу». Так, 
несприятливі зміни кредитних рейтингів пози-
чальників є причиною непрямих втрат креди-
торів, вони збільшують вірогідність дефолту 
позичальника і зменшують вартість його борго-
вого зобов’язання. Ці зміни, пов’язані зі зрос-
танням ризиків кредитної міграції, можуть бути 
компенсовані за рахунок зміни умов надання 
кредитів позичальникам (передусім – відсо-
ткової ставки за кредитами) при зміні його рей-
тингових позицій. Саме тому, аналіз міграції 
кредитного рейтингу є невід’ємною частиною 
процесу управління кредитними рисками та 
ціноутворення в кредитній сфері.

У міжнародній практиці існують різні підходи 
до визначення вірогідності збитків по кожному 
конкретному позичальникові, або групі пози-
чальників. Одним з найпоширеніших є підхід, 
заснований на матрицях переходу вірогідності 
(використовується в практиці міжнародних 
рейтингово-консультаційних агентств Stantard 
and Poor’s, Moody’s, Fitch). Рейтингові агент-
ства публікують статистичні дослідження, в 

Таблиця 1
Матриця ймовірностей міграції кредитного рейтингу

Рейтинг за 
період t

Рейтинг за період t+1
AAA AA A BBB BB B CCC Default

AAA 90.81 8.33 0.68 0.06 0.12 0 0 0
AA 0.7 90.65 7.79 0.64 0.06 0.14 0.02 0
A 0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06
BBB 0.02 0.33 5.95 86.93 5.3 1.17 0.12 0.18
BB 0.03 0.14 0.67 7.73 80.53 8.84 1 1.06
B 0 0.11 0.24 0.43 6.48 83.46 4.07 5.2
CCC 0 0 0.22 1.3 2.38 11.45 64.86 19.79
Default 0 0 0 0 0 0 0 100
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яких за певною групою учасників рейтингів 
наводяться історичні дані частот дефолту, варі-
ації частот дефолту і частоти переходів з однієї 
рейтингової категорії в іншу. Останні величини 
утворюють так звану матрицю перехідної віро-
гідності (міграції) кредитних рейтингів (табл. 1).

Так, для позичальника, що має кредитний 
рейтинг BВ на початок року можна визна-
чити вірогідність настання збитків на початок 
наступного року, – 1,06% (стовпець Default). Так 
само, ймовірність зміни рейтингових позицій 
від рівня ВВ до рівня В (погіршення позицій) 
оцінюється в 8,84%, ймовірність покращення 
позицій на один рівень (з ВВ до ВВВ) – в 7,73%.

На основі подібних передбачень, змоде-
льованих з використанням масиву емпіричної 
інформації найбільших рейтингових агентств 
світу, у кредитора з’являється можливість 
прогнозувати зміни у рейтингових позиціях 
позичальників та моделювати зміни у рівні 
кредитного ризику відносно певної групи пози-
чальників, закладаючи ці ризики в модель ціно-
утворення та компенсуючи їх можливий вплив 
за допомогою змін у відсоткових ставках за 
кредитами для певних груп позичальників.

Віднесення позичальника до конкретної 
групи, аналіз потенціалу зміни кредитного 
ризику при можливій зміні позицій позичаль-
ника в процесі міграції кредитного рейтингу 
є важливими чинниками обмеження кредит-
ного ризику кредитної установи. Одним з най-

більш дієвих інструментів, що використову-
ється кредитором для компенсації потенційної 
зміни рівня ризиків відносно позичальника, 
є коригування вартості залученого капіталу 
(ціна банківських кредитів, відсоткова ставок 
за новими випусками облігацій тощо). Даний 
інструмент може, з одного боку, погіршу-
вати умови надання кредиту позичальнику, у 
випадку зниження його кредитного рейтингу, з 
іншого – покращувати його конкурентні позиції 
та можливості для розвитку завдяки зниженню 
процентних ставок за кредитами, що надаються 
позичальнику з вищим рейтингом (див. рис. 1). 
Так, на рис. 2. представлено модель враху-
вання в процесі визначення ціни кредиту змін 
кредитного рейтингу позичальника.

Згідно з даною моделлю, в процесі ціноутво-
рення здійснюється верифікація рівня і джерел 
потенційних втрат кредитора внаслідок зміни у 
рівні кредитного ризику стосовно конкретного 
позичальника (групи позичальників) відповідно 
до факторів:

– потенціалу невиконання зобов’язань;
– міграції кредитного ризику, що відбува-

ється внаслідок міграції кредитного рейтингу 
та може бути виражена через конкретні зміни 
ймовірностей та враховуватись через зміну 
рівня ризику;

– рівня можливих втрат у випадку виник-
нення ситуації невиконання зобов’язань пози-
чальником;

– рівня прибутку, який очі-
кує отримати кредитор, нада-
ючи в кредит власні ресурси 
за певної ставки за кредитом.

На основі представленої 
моделі система ціноутворення 
взаємодіє з системою управ-
ління кредитним ризиком, 
отримуючи від неї необхідну 
для прийняття рішень стосовно 
збільшення чи зменшення від-
соткової ставки за кредитом 
відповідно до змін у рейтин-
гових позиціях позичальника 
(групи позичальників). Слід 
відзначити, що розрахунки 
ціни кредиту чутливі до закла-
дених в них параметрів і тому 
обов’язки по їх здійсненню 
необхідно покладати на квалі-
фікованого фахівця з ризик-
менеджменту та ціноутворенню 
в кредитно-фінансовій сфері, 
на якого лягає відповідальність 
за обґрунтування рішень.

Поширення практики вра-
хування в процесі визначення 

Рис. 2. Модель врахування в процесі визначення ціни кредиту 
змін у кредитному рейтингу позичальника

Авторська розробка.
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ціни кредиту змін у кредитному рейтингу 
позичальника, заснованої на пропонованій 
моделі, надасть ряд очевидних переваг як для 
діяльності кредитора, так і для діяльності пози-
чальника, кредитний рейтинг якого зростає; 
сприятиме поліпшенню обґрунтування видачі 
кредитів, формуванню чітких та структурова-
них вимог до забезпечення надання кредитів 
за конкретними рівнями ставок; виявити най-
більш ризикових позичальників і сформувати 
додаткові вимоги до роботи з ними;оцінити 
можливі втрати для кредитора, пов’язані з 
неповерненням кредитів.

Висновки. Кредитний рейтинг як відобра-
ження думки про відносний рівень кредитного 
ризику стає в сучасних умовах господарювання 
важливим джерелом інформації для прийняття 
рішень щодо інвестування, кредитування, 
зберігання або продажу цінних паперів. Він є 
індикатором ринкової ефективності та конку-
рентоспроможності позичальника. Тому вико-
ристання кредитного рейтингу позичальника в 

якості фактору ціноутворення в діяльності кре-
дитора є доцільним з точки зору його ролі в про-
цесі ціноутворення. Кредитний рейтинг в цьому 
контексті слід розглядати в якості системати-
зованого процесу підготовки обґрунтованої 
інформації для прийняття управлінських рішень 
стосовно визначення найбільш ефективної за 
певних умов ставки відсотка за кредитом та 
контролю процесу забезпечення прибутковості 
діяльності кредитора з надання позик.

Специфіка формування та управління ефек-
тивної системи ціноутворення в сфері кредиту-
вання визначається вибором певних елементів 
цієї системи (підходів, методів, функцій, фак-
торів), а також їх комбінацією, які, комплексно 
взаємодіючи, сприяють, з одного боку – реа-
лізації цілей кредитора з отримання вигід від 
кредитної діяльності, мінімізації та належної 
компенсації ризиків такої діяльності, з іншого – 
втіленню цілей позичальника з отримання кре-
дитних ресурсів для розвитку діяльності за при-
йнятною відсотковою ставкою.
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Bondarenko A.I.

CHANGES IN CREDIT RATING OF THE BORROWER AND THE METHOD 
OF ITS ACCOUNTING FOR THE PROCESS  

OF DETERMINING RATES OF CREDIT

The article deals with the essence and functional consistency of the borrower’s credit rating related 
to the credit risk in terms of the credit ratings fluctuation.

Banks operating in the high-risk environment where one of the important risks is the credit risk 
should be calculated with accuracy and distributed appropriately due to the pricing mechanism usage. 
The another problem is the value of the credit risk fluctuates and depends on the many factors. This is 
article is the attempt to determine the influence factors and to describe the one of the visible reasons of 
the credit risk fluctuation – the changes in credit rating of the borrower.

The article’s aim is the development of the justification of the theoretical and methodological princi-
ples of taking into account the credit rating migration risk during the pricing processes.

Credit migration is the discrete characteristic of the borrower’s creditworthiness. The creditworthi-
ness of the borrower must be revaluated as the result of the changes in borrower’s credit rating. The 
credit risk migration can be defined due to the credit rating’s migration probability matrix. This risk 
should be reflected in the prices through the pricing model giving the ability to include the credit rating 
changes into the asset’s price. According to our model, the verification of the level and sources of the 
potential losses of the creditor as a result of the borrower’s credit rank migration carried out during the 
pricing process.

The results of the article include: the characteristics of the factors effect on the change of the credit 
rating of the borrower; the vision of the model for certain groups of the borrowers describing the credit 
price changes as the response to the changes of the borrower’s credit rating; the recommendation 
related to the implementation of the model during the pricing process for bank’s assets.

The further studies’ perspective is the credit rating migration risk inclusion model formalization and 
adaptation for the usage with the risk-based pricing.

Keywords: credit rating, credit rating migration, the borrower, the lender, the price of credit, pricing, 
interest rate, credit risk, credit risk migration.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ  
БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Акцентована увага, що сучасні реалії вимагають удосконалення методичного підходу оціню-
вання рівня бюджетної безпеки держави та формування напрямів ефективної бюджетної полі-
тики з позицій безпечного розвитку. Проаналізовано динаміку та сучасні тенденції індикаторів 
бюджетної безпеки. Розроблено методичний підхід визначення рівня бюджетної безпеки держави 
з урахуванням накопичених загроз та процесів фінансової глобалізації.

Ключові слова: бюджетна безпека держави, методичний підхід, індикатори, загрози, фінансова 
глобалізація.

Акцентировано внимание, что современные реалии требуют совершенствования методиче-
ского подхода оценки уровня бюджетной безопасности государства и формирования направ-
лений эффективной бюджетной политики с позиций безопасного развития. Проанализирована 
динамика и современные тенденции индикаторов бюджетной безопасности. Разработан методи-
ческий подход определения уровня бюджетной безопасности государства с учетом накопленных 
угроз и процессов финансовой глобализации.

Ключевые слова: бюджетная безопасность государства, методический подход, индикаторы, 
угрозы, финансовая глобализация.

Вступ та постановка проблеми. В сучасних 
умовах структурних перетворень та значного 
впливу глобалізаційних процесів зміна фінан-
сових показників спричиняє різку зміну грошо-
вого попиту і пропозиції, і як наслідок здійснює 
суттєвий вплив на динаміку економічного роз-
витку держави в цілому. За таких умов набуває 
особливої актуальності своєчасний аналіз та 
прогнозування фінансових критеріїв й індика-
торів бюджетної безпеки України.

В умовах глобальних та трансформацій-
них змін однією із найважливіших економіч-
них проблем в Україні, починаючи з років її 
незалежності, є зростання загроз фінансовій 
а, саме, бюджетній безпеці України. В першу 
чергу це зумовлено негативними тенденціями 
у соціально-економічній сфері, зокрема, роз-
ладом системи державних фінансів та фінан-
сів господарюючих суб’єктів, що останніми 
роками все більш посилюється і проявляється в 
хронічному дефіциті державного бюджету.

Аналіз останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Методичні підходи щодо розрахунку 
рівня фінансової, бюджетної та інших складо-
вих економічної безпеки України обґрунто-
вані у працях І. Бабець [1], О. Барановський [2], 
Д. Буркальцева [3], З. Варналія [4], Г. Дарнопих, 
Я. Жаліло, М. Єрмошенко, В. Корчинського, 
В.Мартинюка [7], В. Мунтіян, С. Пирожков, 

А. Сухоруков [8], Ю. Харазішвілі та ін. Вагомість 
проблеми підтверджується низкою фунда-
ментальних праць у галузі фінансової безпеки 
зарубіжних учених, серед яких: Дж. Лучіані, 
В. Кейбл, С. Роніс, Д. Лосмен. Фундаментальні 
основи дослідження бюджетної системи та її 
безпечного розвитку висвітлені в працях вітчиз-
няних науковців О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Луні-
ної, С. Лушина, Ц. Огонь, В. Опарін, Н. Савчук, 
І. Чугунов, А.Чухно, В. Федосов, С. Юрій. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Бюджетна безпека відо-
бражає рівень спроможності бюджетної системи 
забезпечити платоспроможність держави під час 
збалансування доходів і видатків та ефективне 
використання бюджетних коштів і виступає сво-
єрідним індикатором й критерієм ефективності 
бюджетної політики та організації бюджетного 
процесу. Інтегральний показник бюджетної без-
пеки держави є дуже важливим і займає вагому 
місце серед показників, що визначають її фінан-
сову та економічну безпеку держави. Це призво-
дить до необхідності пошуку нових методичних 
підходів до визначення реального рівня бюджет-
ної безпеки держави. 

Мета статті є розробка методичного підходу 
та формування системи індикаторів оцінювання 
бюджетної безпеки з урахуванням структурних 
змін зовнішнього і внутрішнього середовища. 
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Виклад основного матеріалу. Вплив світових 
фінансових систем на окремо взяту державу 
переходить на якісно новий рівень. Бюджетна 
безпека є не лише національною проблемою, 
а й визначальною детермінантою сучасної гло-
бальної економіки, що формується шляхом 
поглиблення і взаємодії транснаціоналізації й 
міжнародної регіональної економічної інтегра-
ції. Враховуючи складність взаємозв'язків і вза-
ємозалежностей бюджетної безпеки у напрямі 
забезпечення стійкого економічного розвитку, 
має як внутрішній, так і зовнішній аспекти. Щодо 
зовнішнього, то це, перш за все, суверенітет 
країни, незалежність національної бюджетної 
системи від боргового навантаження та впливу 
міжнародних фінансово-кредитних організа-
цій і транснаціонального капіталу. Безпека вну-
трішньої бюджетної сфери України визначається 
досконалістю фіскальної, правової, організа-
ційної та інституціональної бази, а також полі-
тичною стабільністю, рівнем ризиків ринкової 
кон'юнктури, масштабами тіньової економіки та 
рівнем корупції в державі.

Бюджетна безпека держави характеризу-
ється, невеликою кількістю індикаторів, але з 
математичної точки зору утворюють множину 
ознак. У процесі діагностики бюджетної безпеки 
держави як складного соціально-економічного 
явища виникає необхідність агрегування всіх 
ознак множини (показників-індикаторів) в одну 
інтегральну оцінку, що впливає на загальний 
інтегральний рівень фінансової та економічної 
безпеки. Відповідно специфіка оцінювання стану 
бюджетної безпеки ускладнена формалізацією 
показників (індикаторів), що зумовлює застосу-
вання індикаторного (порогового) підходу.

Результати розрахунку показників бюджет-
ної безпеки України за 2000-2015 рр., відповідно 
до Методичних рекомендацій Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки [10], 
наведено у таблиці 1.

Від’ємна динаміка рівня бюджетної безпеки 
України за останні роки свідчить про вкрай 
недбалу фінансову політику. Насправді, ситуа-
ція у бюджетній безпеці є набагато гіршою, ніж 
показують розрахунки за офіційними індикато-
рами. Серед індикаторів бюджетної безпеки не 
враховані обсяги прихованого відтоку капіталу 
з України, корупційний податок з усіх видів еко-
номічної діяльності та фінансові зловживання з 
тендерних закупівель, які не публікуються офі-
ційною статистикою. 

Узагальнюючи методологічні положення і 
методичні підходи до оцінки бюджетної без-
пеки держави, запропонуємо методологію діа-
гностики бюджетної безпеки держави. У зв’язку 
із цим доцільним є введення додаткових інди-
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каторів бюджетної безпеки, які відображають 
вплив вищезазначених чинників на стан окре-
мих складових фінансової та економічної без-
пеки держави у цілому.

Так, обов’язкове удосконалення методології 
дослідження як однієї з oснов пізнавальної діяль-
ності та необхідність побудови безпеко-орієнто-
ваної економіки для забезпечення економічної 
стабільності, дозволяє обґрунтовано включити 
до переліку індикатори, що характеризують 
вплив глобалізаційних процесів, а саме: відповід-
ність України рівню розвитку розвинених країн, 
рівень корумпованості, податкове навантаження, 
індекс інфляції, рівень тіньової економіки, частку 
доходів у ВВП, відтік капіталу за кордон. Водно-

час, для зменшення боргової залежності України 
пропонуємо враховувати індикатор бюджетного 
покриття державного боргу. З урахуванням того, 
що бюджетна безпека передбачає наявність від-
повідного потенціалу бюджетної системи в дер-
жаві для забезпечення фінансової стабільності та 
безпечного функціонування пропонуємо врахо-
вувати важливий індикатор, який характеризує 
розмір державного бюджету – частка доходів 
державного бюджету відносно ВВП.

Системний аналіз бюджетної безпеки за 
авторським підходом передбачає групування 
індикаторів бюджетної безпеки за трьома рів-
нями, що передбачають рейтингові, компара-
тивні та структурні показники (рис. 1). 

 
 

ІІ рівень – компаративні індикатори 

Зростання нерівномірності 
соціально-економічного 
розвитку регіонів 

2 K4 = Індекс співвідношення валового регіонального 
продукту більшого регіону на душу населення до 
меншого (Дніпровська / Чернівецька) 

K3 = Паритет купівельної спроможності України/ПКС 
Німеччини 

Відповідність рівню розвитку 
розвинених країн 1 

І рівень – рейтингові індикатори 

G1 = Індекс рівня глобалізації країн світу (KOF Index of 
Globalization) 

Індекс глобалізації 1 

G2 = за результатами дослідження Transparency International Індекс сприйняття корупції 2 

ІІІ рівень – структурні індикатори 

F5 = Прямі інвестиції за кордон / ВВП Відтік інвестицій 1 

F6= Прямі іноземних інвестиції в Україну / ВВП Притік інвестицій 2 

F7 =Експорт / Імпорт Зовнішня конкуренція 3 

F8=Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до Бюджетне сальдо 4 

F9 = Витрати на обслуговування і погашення державного 
боргу/сукупні видатки державного бюджету 

Бюджетне покриття 
державного боргу 5 

F10 = Доходи зведеного бюджету / ВВП Частка доходів у ВВП 6 

F11 = Доходи місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. грн.до ВВП 

Частка доходів місцевих 
бюджетів у ВВП 7 

F12 = Видатки зведеного бюджету / ВВП Частка видатків у ВВП 8 

F13 = Видатки місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) / ВВП 

Частка видатків місцевих 
бюджетів у ВВП 9 

F14 = Податкові надходження державного бюджету / ВВП Податкове навантаження 10 

F15 = фінансові ресурси за кордон / ВВП Відтік капіталу 11 

F16 = Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні Рівень тіньової економіки 12 

F17 =Сума валового боргу / ВВП Обсяг валового боргу у ВВП 13 

F18 = Індекс споживчих цін, % Індекс інфляції 14 

Рис. 1. Удосконалення системи індикаторів бюджетної безпеки держави з урахуванням впливу 
глобальних процесів та структурних змін фінансової системи

Джерело: розроблено автором
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Достовірність оцінки рівня бюджетної 
безпеки держави залежить від кількісних 
параметрів впливу кожного з індикаторів на 
інтегральний показник, які залежно від еконо-
мічної ситуації повинні коригуватися під впли-
вом чинників зовнішнього й внутрішнього 
середовища та їх характеристичних значень. 
При обранні періоду для проведення ана-
лізу враховувалася фактична наявність даних 
про зазначені показники та їх достатність для 
побудови оптимальної економіко-математич-
ної моделі.
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. Для 
побудови інтегральної оцінки бюджетної без-
пеки ці показники потрібно нормалізувати. 
Відповідні нормалізовані показники повинні 
належати до проміжку [0, 1], причому зна-
ченню 1 нормалізованого показника відпові-
дає найкраще значення відповідного показ-
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, а значенню 0 – найгірше значення. 
Позначимо нормалізовані показники,  
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Відповідно до особливостей показників 
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використовуємо такі методи нормалізації:
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 є стимулятором та 
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 визначається рівністю
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5) Якщо показник включається до переліку 
індикаторів складових економічної безпеки, 
визначених в «Методичних рекомендаціях 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України», то використовуємо правила нормалі-
зації, описані в даних рекомендаціях. 

Побудова інтегральних оцінок бюджетної 
безпеки виконується методом модифікова-
ної першої головної компоненти. Із можли-
вих числових показників, що відображають 
інтегральну категорію бюджетної безпеки, ми 
вибираємо такий, за значеннями якого можна 
найточніше відновити (за допомогою відповід-
них моделей лінійної регресії) значення всіх 
включених до інтегральної оцінки початкових 
показників. Такою властивістю володіє моди-
фікована перша головна компонента I набору 
нормалізованих початкових показників, яка 
визначається співвідношенням 
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 вибираються 
квадрати компонент власного вектора коваріа-
ційної матриці змінних 
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, відповід-
ного найбільшому власному значенню цієї 
матриці.

Можливі значення модифікованої 1-ї голов-
ної компоненти належать відрізкові [0; 1], при-
чому її одиничне та нульове значення відпо-
відають найкращому та найгіршому значенню 
показника бюджетної безпеки. 

Для визначення інтегральної оцінки бюджет-
ної безпеки описана вище множина показників 
поділяється на 3 підмножини – рейтингові (М1), 
компаративні (М2) та структурні (М3) показники. 
Множина рейтингових показників включає 
показники F1 та H15, множина компаративних - 
показники F1 та H15, множина структурних – всі 
інші показники.

Побудова модифікованих перших головних 
компонент виконується окремо для кожної під-
множини 
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Координати цього вектора являють собою 
розв’язок системи рівнянь
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Модифікована перша головна компонента 
нормалізованих показників, що ввійшли до під-
множини 
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∑
=

=
p

i
ii ywI

1  (5) 

iw   
pyyy ,,, 21 

 
 

321 ,, MMM .  

)(,),(),( )()2()1(
j

p
jj MyMyMy j

 
jM
 

)(,)(),( )()2()1(
j

p
tjtjt MyMyMy j

 
),,2,1( Tt =  

))(~( jMXA
  

Ò)()2()1( ))(,)(),(()(~
j

p
jjj MyMyMyMX j=

 
 

))))(()()))((()((())(),(cov( )()()()()()(
j

i
j

i
j

i
j

i
j

k
j

i
ik MyEMyMyEMyEMyMy −−==σ

 

)()(
j

i My
 та 

)()(
j

k My
, jpki ,...,2,1, =

 

( ) 0))(~(det =⋅−
jpj IMXA λ

 

jpI
  

)(1 jMλ
 

Ò
21 ))(,),(),(()( jpjjj MlMlMlMl

j
=

 (7). 
 

( ) 0)()())(~( 1 =⋅− jpjj MlIMMXA
j

λ
 (8) 

jM
 

∑
=

⋅⋅=
jp

q

q
jq

j yMlNy
1

)(2)( ,)(~
 (9) 

2
ql  
2
ql   

 
∑
=

=
jp

q
jq Ml

1

2 1)(
 (10) 

=1
~y  0,978 y1 + 0,022 y2 (11) 

 
=2

~y  0,6172 y3 + 0,3828 y4 (12) 
 

=3
~y  0,1198 y5 + 0,0547 y6 +0,0115 y7 + 0,5147 y8 +0,1855 y9 + 0,0006 y10 + 

, (9)

де N – максимальна можлива оцінка даного 
інтегрального показника. Таким чином вагові 
коефіцієнти в інтегральній оцінці по даній мно-
жині показників пропорційні числам 

∑
=

=
p

i
ii ywI

1  (5) 

iw   
pyyy ,,, 21 

 
 

321 ,, MMM .  

)(,),(),( )()2()1(
j

p
jj MyMyMy j

 
jM
 

)(,)(),( )()2()1(
j

p
tjtjt MyMyMy j

 
),,2,1( Tt =  

))(~( jMXA
  

Ò)()2()1( ))(,)(),(()(~
j

p
jjj MyMyMyMX j=

 
 

))))(()()))((()((())(),(cov( )()()()()()(
j

i
j

i
j

i
j

i
j

k
j

i
ik MyEMyMyEMyEMyMy −−==σ

 

)()(
j

i My
 та 

)()(
j

k My
, jpki ,...,2,1, =

 

( ) 0))(~(det =⋅−
jpj IMXA λ

 

jpI
  

)(1 jMλ
 

Ò
21 ))(,),(),(()( jpjjj MlMlMlMl

j
=

 (7). 
 

( ) 0)()())(~( 1 =⋅− jpjj MlIMMXA
j

λ
 (8) 

jM
 

∑
=

⋅⋅=
jp

q

q
jq

j yMlNy
1

)(2)( ,)(~
 (9) 

2
ql  
2
ql   

 
∑
=

=
jp

q
jq Ml

1

2 1)(
 (10) 

=1
~y  0,978 y1 + 0,022 y2 (11) 

 
=2

~y  0,6172 y3 + 0,3828 y4 (12) 
 

=3
~y  0,1198 y5 + 0,0547 y6 +0,0115 y7 + 0,5147 y8 +0,1855 y9 + 0,0006 y10 + 

. Ми 
вибираємо такі значення 
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, щоб мала місце рів-
ність 

∑
=

=
p

i
ii ywI

1  (5) 

iw   
pyyy ,,, 21 

 
 

321 ,, MMM .  

)(,),(),( )()2()1(
j

p
jj MyMyMy j

 
jM
 

)(,)(),( )()2()1(
j

p
tjtjt MyMyMy j

 
),,2,1( Tt =  

))(~( jMXA
  

Ò)()2()1( ))(,)(),(()(~
j

p
jjj MyMyMyMX j=

 
 

))))(()()))((()((())(),(cov( )()()()()()(
j

i
j

i
j

i
j

i
j

k
j

i
ik MyEMyMyEMyEMyMy −−==σ

 

)()(
j

i My
 та 

)()(
j

k My
, jpki ,...,2,1, =

 

( ) 0))(~(det =⋅−
jpj IMXA λ

 

jpI
  

)(1 jMλ
 

Ò
21 ))(,),(),(()( jpjjj MlMlMlMl

j
=

 (7). 
 

( ) 0)()())(~( 1 =⋅− jpjj MlIMMXA
j

λ
 (8) 

jM
 

∑
=

⋅⋅=
jp

q

q
jq

j yMlNy
1

)(2)( ,)(~
 (9) 

2
ql  
2
ql   

 
∑
=

=
jp

q
jq Ml

1

2 1)(
 (10) 

=1
~y  0,978 y1 + 0,022 y2 (11) 

 
=2

~y  0,6172 y3 + 0,3828 y4 (12) 
 

=3
~y  0,1198 y5 + 0,0547 y6 +0,0115 y7 + 0,5147 y8 +0,1855 y9 + 0,0006 y10 + 

 (10)

Виконаємо вказані дії для множин рейтинго-
вих, компаративних та структурних показників.

1) Для множини M1 рейтингових показників 
коваріаційна матриця має вигляд

0,001637 0,000202
0,000202 0,000312

Найбільшим її власним значенням є 
λ=0,0017, а відповідним власним вектором є 
вектор (-0,9891, -0,1472). Вагові коефіцієнти 
інтегральної оцінки для множини рейтингових 
показників пропорційні квадратам координат 
цього вектора. Отже, інтегральна оцінка має 
вигляд 
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2) Для множини M2 компаративних показни-
ків коваріаційна матриця має вигляд

0,000158431 -7,32428E-05
-7,3243E-05 0,000123124

Найбільшим її власним значенням є 
λ=0,00022, а відповідним власним вектором є 

вектор (-0,7856, 0,6187). Вагові коефіцієнти інте-
гральної оцінки для множини компаративних 
показників пропорційні квадратам координат 
цього вектора. Отже, інтегральна оцінка має 
вигляд 
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3) Для множини M3 структурних показників 
коваріаційна матриця має вигляд

0,050 0,005 0,022 0,055 0,025 -0,005 0,004 -0,009 -0,011 -0,012 0,012 0,020 0,015 0,007

0,005 0,088 -0,049 0,012 0,057 0,004 0,000 0,003 0,001 0,008 0,025 0,004 0,008 -0,002

0,022 -0,049 0,099 0,039 -0,022 -0,006 0,001 -0,010 -0,012 -0,016 -0,022 0,004 0,007 -0,010

0,055 0,012 0,039 0,146 0,051 -0,004 0,009 -0,017 -0,017 -0,015 0,029 0,032 0,013 0,000

0,025 0,057 -0,022 0,051 0,080 -0,001 0,004 -0,005 -0,006 -0,003 0,031 0,016 0,011 0,002

-0,005 0,004 -0,006 -0,004 -0,001 0,001 -0,001 0,001 0,002 0,002 0,000 -0,002 -0,001 -0,001

0,004 0,000 0,001 0,009 0,004 -0,001 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,003 0,003 0,001 0,001

-0,009 0,003 -0,010 -0,017 -0,005 0,001 -0,001 0,003 0,003 0,003 -0,001 -0,005 -0,003 -0,001

-0,011 0,001 -0,012 -0,017 -0,006 0,002 -0,001 0,003 0,004 0,004 -0,001 -0,005 -0,003 0,000

-0,012 0,008 -0,016 -0,015 -0,003 0,002 -0,001 0,003 0,004 0,006 0,000 -0,006 -0,003 -0,001

0,012 0,025 -0,022 0,029 0,031 0,000 0,003 -0,001 -0,001 0,000 0,025 0,009 0,002 0,005

0,020 0,004 0,004 0,032 0,016 -0,002 0,003 -0,005 -0,005 -0,006 0,009 0,014 0,004 0,002

0,015 0,008 0,007 0,013 0,011 -0,001 0,001 -0,003 -0,003 -0,003 0,002 0,004 0,008 0,002

0,007 -0,002 -0,010 0,000 0,002 -0,001 0,001 -0,001 0,000 -0,001 0,005 0,002 0,002 0,007

Найбільшим її власним значенням є 
λ=0,2379, а відповідним власним вектором є 
вектор 

0,3461 0,2338 0,1071 0,7174 0,4307 -0,0239 0,046 -0,0832 -0,0944 -0,0762 0,2065 0,1891 0,1048 0,0166

Вагові коефіцієнти інтегральної оцінки для 
множини структурних показників пропорційні 
квадратам координат цього вектора. Отже, 
інтегральна оцінка має вигляд 
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Інтегральні оцінки бюджетної безпеки по 
вказаним множинам показників наведено в 
монографії [5]. 

Інтегральна оцінка бюджетної безпеки в 
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Питома вага кожної із одержаних інтеграль-
них оцінок 
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 в інтегральній оцінці бюджетної 
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визначаються часткою поясненої ними диспер-
сії в дисперсії всіх нормалізованих показників, 
тобто
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де
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 – власні числа коваріаційної 
матриці нормалізованих показників. Викорис-
таємо нормовані значення 
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 вагових коефіці-
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, що обчислюються за формулами
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Визначені таким способом коефіцієнти 
мають властивості 
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Обчислення визначили такі значення вказа-
них коефіцієнтів: для множини рейтингових 
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Застосовуючи такий методичний під-

хід з використанням згрупованих показни-
ків та послідовність розрахунку, визначимо 
інтегральний показник бюджетної безпеки 
держави за період 2000–2015 рр, результат 
розрахунку наведено на рис. 2. При цьому нор-
мувальні значення показників-стимуляторів і 
показників-дестимуляторів використовуємо 
для кожного індикатору, а вагові коефіцієнти 
внеску кожного індикатора у загальний показ-
ник бюджетної безпеки розраховуємо для кож-
ного окремо на основі нормалізованих значень 
індикатора у програмному забезпеченні «Ста-
тистика». Розрахунок інтегрального показника 
бюджетної безпеки за пропонованою методи-
кою дозволить врахувати рівень глобалізова-

ності економіки, особливості 
структури бюджетної системи 
та відповідність рівню розви-
тку розвинених країн.

В процесі розрахунку вияв-
лено суттєву відмінність рівня 
інтегрального індексу автор-
ської методики від офіційної 
(рис. 3).

Висновки. За результа-
тами розрахунку, можна дійти 
висновку, що рівень інтеграль-
ного показника бюджетної без-
пеки України знаходиться в зоні 
критичного стану і обумовле-
ний об’єктивними сучасними 
тенденціями національної еко-
номіки. Доведено взаємодію 
бюджетної сфери з фіскальною 
складовою, грошово-кредит-
ного ринку, борговою, що обу-
мовлюють можливі масштаби 
загроз і потребують узгодженої 
бюджетної та монетарної полі-
тики, перспективи їх скоорди-
нованого впливу на розвиток. 
Так безпосередня взаємодія та 
координація діяльності зазна-
чених вище сфер наглядно 
прослідковується в процесі 
складання проекту державного 
бюджету на кожний наступний 
рік, що базується на прогноз-
них макропоказниках, серед 
яких виділяють індекси спо-
живчих та оптових цін, номі-
нальний обмінний курс гривні, 
структуру та рівень видатків 
державного бюджету. 

Рис. 2. Динаміка інтегрального показника  
бюджетної безпеки України протягом 2000-2015 рр.,  

розрахованого за авторською методикою
Джерело: розроблено автором

Рис. 3. Співвідношення результатів інтегрального оцінювання 
рівня бюджетної безпеки України в 2000-2015 рр.  

за авторською й офіційною методикою
Джерело: розроблено автором
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Onyshchenko S.V.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE EVALUATION  
OF THE COUNTRY’S BUDGET SECURITY

It is emphasized that the modern realities require improving the methodological approach of assess-
ment of budget security of the state and forming an effective budget policy from the standpoint of 
safety.

The dynamics and current trends of fiscal security indicators are analyzed. Level of integrated indi-
cator of Ukraine’s budget security of is in the area of critical state due to objective and current trends 
of the national economy. Interaction of public sector with fiscal component, money and debt market 
is proven. It causes possible extent of threats and requires a coordinated budget and monetary policy 
and prospects of their coordinated effects on development. So direct interaction and coordination of 
the abovementioned areas is demonstrated clearly in the process of drafting the state budget for each 
next year based on forecast macroeconomic indicator, including produce indexes of consumer and 
wholesale prices, nominal exchange rate of hryvna, the structure and level of government expenditure.

The methodical approach to determine the level of budget security of the state on the basis of accu-
mulated threats and processes of financial globalization is developed.

The necessity of improvement the study methodology as one of the basics of cognitive activity 
and the need to build safety-oriented economy is proven. To ensure economic stability, it is offered to 
include indicators that describe the impact of globalization, namely compliance of Ukraine with the level 
of developed countries, the level of corruption, tax burden, inflation index, the level of hidden economy, 
share of income in GDP, the outflow of capital abroad. At the same time, to reduce indebtedness of 
Ukraine it is offered to consider indicator of budget settlement the government debt. Given the fact that 
the budget security provides for an appropriate potential in the state budget system to ensure financial 
stability and safe functioning it is offered to consider important indicator that describes the size of the 
state budget - the share of state budget revenues relative to GDP.

Key words: budget security, methodical approach, indicators, threats, financial globalization.
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РЕОРІЄНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ  
«СУБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ – КОРИСТУВАЧ»

У статті розроблено концептуальні засади реорієнтованої моделі узагальнення облікових даних, 
виходячи з концептів інтерпеляції, індивідуальності та ініціативності користувачів, яка передбачає 
формування Єдиної системи облікової інформації. Проведено критичний аналіз якісних характе-
ристик облікової інформації (зрозумілість, доречність, достовірність та порівнюваність) з точки 
зору їх важливості, а також можливості дотримання на сучасному етапі розвитку бухгалтерської 
фінансової звітності. Досліджено трансформацію періодичності, як базового принципу форму-
вання фінансової звітності, при реорієнтації звітності на запити користувача. Зроблено висновки 
щодо напрямів можливого вдосконалення новітньої парадигми бухгалтерської фінансової звіт-
ності в умовах динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: фінансова звітність, облікова інформація, користувач облікової інформації, 
якісні характеристики звітності, профіль користувача облікової інформації, Єдина система облі-
кової інформації.

В статье разработаны концептуальные основы реориентированной модели обобщения учет-
ных данных, исходя из концептов интерпелляции, индивидуальности и инициативности пользова-
телей, которая предусматривает формирование Единой системы учетной информации. Проведен 
критический анализ качественных характеристик учетной информации (понятность, уместность, 
достоверность и сопоставимость) с точки зрения их важности, а также возможности соблюдения 
на современном этапе развития бухгалтерской финансовой отчетности. Исследовано трансфор-
мацию периодичности, как базового принципа формирования финансовой отчетности, при пере-
ориентации отчетности на запросы пользователя. Сделаны выводы относительно направлений 
возможного усовершенствования новейшей парадигмы бухгалтерской финансовой отчетности в 
условиях динамичного развития информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: финансовая отчетность, учетная информация, пользователь учетной инфор-
мации, качественные характеристики отчетности, профиль пользователя учетной информации, 
Единая система учетной информации.

Постановка проблеми. У сучасній парадигмі 
облікової науки та практиці, мета ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансо-
вої звітності, як його завершального процесу, 
сформульована достатньо чітко – надання заін-
тересованим користувачам інформації, якій 
притаманні конкретні якісні характеристики, 
для прийняття ними рішень. Однак досі акту-
альним залишається питання щодо здатності 
існуючого формату фінансової звітності забез-
печувати зростаючі потреби користувачів у 
якісному інформаційному продукті. Відповідь 
на це питання можна отримати лише проаналі-
зувавши вимоги до звітних показників, орієнту-
ючись на споживацькі очікування.

Серед основних обмежень, наведених у 
монографії [1, с. 53-54], які перешкоджають 
розвитку традиційної бухгалтерської звітності 

та повинні бути усунуті шляхом запровадження 
сучасних методичних, організаційних та техніч-
них засобів, звертають на себе увагу три:

– досить вузька орієнтація традиційної сис-
теми бухгалтерської звітності, внаслідок чого 
виникає необхідність у забезпеченні орієнтації 
на більш широкий спектр потреб користува-
чів. Розробники стандартів стверджують, що 
фінансова інформація, необхідна інвесторам, 
як правило також задовольняє потреби й інших 
користувачів. Але розкриття в звітності показ-
ників, що відображають необхідну інвесторам 
одержану вигоду, не відповідає вимогам, що 
пред’являються від імені всіх заінтересованих 
сторін, чиї інтереси проголошені в нових моде-
лях звітності;

– неможливість відображення традиційною 
звітністю майбутніх змін в фінансовому стані 
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підприємства. Історично сформовані фінан-
сові показники, відображені в звітності, є запіз-
нілими індикаторами, а не показниками про 
майбутній фінансовий стан компанії. Навіть 
реформатори, які підтримують погляди тради-
ціоналістів щодо запитів інвесторів, стверджу-
ють, що інвесторам недостатньо інформації із 
фінансової звітності для прийняття інвестицій-
них рішень;

– орієнтація лише на підсумкові показники. 
Традиційна система бухгалтерської звітності 
стимулює менеджерів, інвесторів, аналітиків 
і коментаторів зосереджуватися на зведених 
показниках надходжень, які визначаються за 
досить короткостроковий період, що дозволяє 
займатися «грою в прибуток».

Як бачимо, всі вони пов’язані із проблемою 
виключення користувача із процесу форму-
вання звітності, а також вказують на наявність 
певних недоліків у якості інформації, продукова-
ної традиційною системою фінансової звітності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематиці теоретико-методологічних та 
організаційних аспектів формування бухгал-
терської фінансової звітності присвячені роботи 
багатьох вітчизняних дослідників: К.В. Безвер-
хого, Т.В. Бочулі, Л.В. Гнилицької, О.А. Зоріної, 
Т.В. Давидюк, М.В. Корягіна, Р.О. Костирка, 
А.С. Крутової, П.О. Куцика, Н.О. Лоханової, 
А.В. Озеран, О.М. Петрука, М.А. Проданчука, 
П.Я. Хомина та ін. Все ж, зауважимо, що єдність 
у наукових поглядах щодо напряму подаль-
шого розвитку системи фінансової звітності в 
Україні відсутня.

Мета статті. В роботі основним завданням 
виокремимо розробку концептуальних засад 
реорієнтованої моделі узагальнення облікових 
даних, виходячи з концептів інтерпеляції, інди-
відуальності та ініціативності користувачів (спо-
живачів), що передбачає формування Єдиної 
системи облікової інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цінність фінансової звітності, не в останню 
чергу, визначається якістю інформації, яка в 
ній присутня. Розділом ІІІ НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» встановлено 
чотири основні якісні характеристики звітності: 
зрозумілість (дохідливість), доречність, досто-
вірність та порівнюваність (зіставність) [2]. Про-
ведемо критичний аналіз цих характеристик з 
точки зору їх важливості, а також можливості 
дотримання на сучасному етапі розвитку бух-
галтерської фінансової звітності.

Зрозумілість (дохідливість) вказує на розу-
міння та однозначне тлумачення інформації, 
яка наводиться у звітності, користувачами, за 
умови, що останні мають достатні знання та 
заінтересовані у її сприйнятті.

На практиці ж, часто, різні користувачі 
можуть трактувати одну і ту ж інформацію, 
наведену у звітності, по різному. Для одного, 
наявність значних обсягів грошових коштів 
на рахунках підприємства буде вказувати 
на низьку ефективність їх використання, для 
іншого – засвідчуватиме стабільний фінансо-
вий стан суб’єкта. Сприйняття – це складаний 
психо-фізіологічний процес, який залежить, в 
першу чергу, від знань та досвіду людини. На 
точність та змістовність сприйняття користува-
чем фінансової звітності напряму впливає його 
обізнаність із початковими даними, на основі 
яких формувались узагальнюючі статті. Таким 
чином, апперцепція звітності, тобто її сприй-
няття на основі попереднього досвіду, власних 
інтересів, набутих знань, нормативних устано-
вок тощо, призводить до того, що формуючи її 
бухгалтер не може гарантувати однозначність 
тлумачення інформації різними групами спо-
живачів чи індивідуальними користувачами.

Доречність – здатність інформації, наведе-
ної у фінансовій звітності, впливати на рішення 
користувачів.

Дотримання цієї якісної характеристики 
фактично унеможливлює використання універ-
сальних підходів до формування звітних показ-
ників, оскільки вони не враховують ані осо-
бливості користувачів, ані специфічність умов 
розвитку кожного суб’єкта господарювання. 
Як результат, важко встановити, наскільки цін-
ною була звітна інформація для досягнення 
встановленої мети чи при вирішенні конкрет-
них управлінських завдань. Фактично, про-
блемою є те, що поняття доречності має чітко 
виражений ситуативний та особистісно-психо-
логічний характер, тобто її вплив залежить як 
від конкретних умов діяльності, так і від пер-
сони користувача. Окрім цього, на доречність 
може впливати зміст і характер самого повідо-
млення, яке продукує суб’єкт бухгалтерського 
обліку у форматі фінансової звітності, а це, в 
свою чергу, може спонукати продуцента до 
маніпулювання інформацією з метою впливу 
на кінцеве рішення користувача (одержувача).

Достовірність вказує на неприпустимість 
помилок та перекручень у звітності, які, в 
подальшому, здатні вплинути на рішення 
користувачів.

Насправді ж, за будь-яких умов, дотриму-
ється правило, що будь-яка узагальнена інфор-
мація, апріорі, не більш достовірна, аніж дані, 
на основі яких вона сформована, тобто немож-
ливо сформувати достовірний звіт на основі 
неправильної вхідної інформації. Це пов’язано 
з тим, що узагальнення – це додаткова ітерація 
в багатоступеневому інформаційному процесі, 
на кожному з етапів якого можливим є допу-
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щення помилок та викривлень. Відповідно, чим 
більше операцій відбувається з даними після їх 
первинного опрацювання, тим більший ризик 
порушення достовірності кінцевого результату. 
Крім того, на етапі формування звітності різко 
зростає ризик навмисного спотворення інфор-
мації зі злочинною метою.

Поняття достовірності та доречності тісно 
пов’язані із суттєвістю облікової інформа-
ції, тобто граничної величини відхилення, яке 
допустиме у фінансовій звітності. Відношення 
до суттєвості також варіюється, виходячи із 
індивідуальних міркувань бухгалтера та корис-
тувачів, а також може обмежуватись норма-
тивно. Як вірно зазначає А.В. Озеран, «тільки 
користувач фінансових звітів має право визна-
чити рівень суттєвості інформації. Оскільки 
фінансова звітність має досить широке коло 
користувачів, кожен з них має різне уявлення 
про рівень суттєвості. Так, для існуючих інвес-
торів компанії суттєвою є інформація про 
результати діяльності підприємства, динаміку 
прибутку і реальність активів. Для потенцій-
них інвесторів суттєвою буде інформація про 
фінансову стійкість підприємства, потенційні 
зміни попиту на вироблену продукцію, рента-
бельність вкладень і реальність інвестиційних 
проектів» [3, с. 310].

Порівнюваність (зіставність) передбачає 
можливість для користувачів порівнювати 
показники фінансових звітів одного підпри-
ємства за різні періоди (горизонтальна зістав-
ність), а також різних підприємств за один і той 
самий часовий відрізок (вертикальна зістав-
ність). Однак така можливість далеко не завжди 
означає корисність. А без останньої будь-яке 
порівняння звітних даних позбавлене сенсу.

Як вірно зазначено у класичній роботі 
М.А. Болюха та ін. [4], з метою отримання 
обґрунтованих висновків під час порівняння 
необхідно враховувати умови порівнянності 
показників, оскільки порівнювати можна тільки 
якісно однорідні величини.

Цінність порівняння як одного з головних 
прийомів аналізу зменшується із укрупненням 
зіставлюваних показників. Дані синтетичного 
обліку менш придатні для порівняння аніж 
дані аналітичного, оскільки зазвичай включа-
ють значну номенклатуру різнорідних об’єктів 
дослідження, а також можуть використовувати 
нетотожні методики їх узагальнення. Напр., 
достовірність висновків щодо рівня зношува-
ності двох об’єктів основних засобів з одна-
ковими технічними характеристиками, введе-
ними в експлуатацію різними підприємствами 
в один і той самий час буде вищою, аніж щодо 
всієї сукупності таких активів, узагальнених у 
групі «Машини та обладнання». В свою чергу, 

рішення, прийняті ґрунтуючись на даних, отри-
маних шляхом порівняння фінансово-еконо-
мічних показників із середньогалузевими чи 
показниками інших суб’єктів без врахування 
факторів середовища і особливостей їх функ-
ціонування, часто характеризуються значною 
ризиковістю та низькою ефективністю.

Таким чином, зіставність показників, побу-
дованих на основі узагальнених облікових 
даних, в динаміці, без деталізованого аналізу, 
може призвести до хибних висновків.

Отже, на сучасному етапі розвитку бухгал-
терської фінансової звітності, забезпечення її 
якості залишається важливою науково-мето-
дологічною проблемою. Її вирішення, на наш 
погляд, можливе завдяки поступовому змі-
щенню пріоритетів стосовно методу форму-
вання, формату представлення та термінів 
отримання підсумкової облікової інформації 
від суб’єкта бухгалтерського обліку до корис-
тувача або одержувача (реципієнта).

В ідеалі, користувач повинен самостійно 
отримувати облікову інформацію, відповідно 
до сформованих ним інформаційних запи-
тів, у тій формі і обсягах, які йому необхідні, а 
також з достатнім рівнем деталізації і в строки, 
які забезпечать максимально ефективне вирі-
шення управлінських задач. Технічно, цього 
можна досягти створивши Єдине сховище облі-
кової інформації (ЄСОІ), куди дані експортува-
тимуться від суб’єкта бухгалтерського обліку 
і з якого авторизований користувач зможе 
одержувати інформацію, виходячи із попе-
редньо сформованого ним запиту в режимі 
онлайн-доступу. Облікові дані в сховищі пови-
нні бути деталізовані настільки, щоб повністю 
задовольнити інформаційні вимоги користу-
вачів, виходячи з їх індивідуальних профілів та 
дозволів доступу. ЄСОІ повинна забезпечувати 
цілісність, збереження, структурованість, пред-
метну орієнтацію облікових даних, а також 
дозволяти створювати запити будь-якого рівня 
складності та з охопленням різних часових діа-
пазонів.

Процес реалізації бухгалтерським обліком 
інформаційної функції для прийняття управлін-
ських рішень з використанням ЄСОІ представ-
лено на рис. 1.

Адмініструванням ЄСОІ повинен займатися 
державний орган, створений при Міністерстві 
фінансів або Державній службі статистики.

Оскільки запити користувачів індивідуальні, 
то й відповіді на них ЄСОІ повинні формува-
тися за індивідуальним принципом, виходячи 
із профілю споживача та критеріїв запиту. Ідея 
мультиваріантності звітних показників для 
забезпечення різнорідних потреб користу-
вачів не нова. Вона простежується в роботах 
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С.Ф. Голова [5], Т.В. Бочулі та К.В. Безверхого 
[6] й інших дослідників.

Профіль споживача облікової інформації – 
сукупність характеристик, які його однозначно 
ідентифікують, спонукають до створення 
інформаційних запитів та служать засобом 
для оцінки рівня задоволення інформаційних 
потреб [7, с. 162]. Профілювання споживачів є 
важливою управлінською задачею, розв’язання 
якої дозволяє систематизувати їх інтереси, 
моделювати можливі сценарії запитів та забез-
печити умови для розмежування прав доступу 
до сховища облікової інформації.

Використання запропонованого меха-
нізму, серед іншого, суттєво видозмінить 
періодичність, як базовий принцип фор-
мування фінансової звітності. У сучасних 
умовах стрімкого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, динамічної 
зміни умов зовнішнього середовища, при-
швидшення ділової активності підприємств, 
необхідності оперативного реагування на 
ризики фінансово-економічної природи, 
отримання облікової інформації періодично, 
а не на постійній основі, є неприпустимим. 
Така інформація стає неактуальною та може 
використовуватись в основному для оцінки 
правильності вже прийнятих рішень у мину-
лому, а не для підтримки рішень, що при-
ймаються у теперішньому часі і спрямовані 
на майбутнє. Це суттєво знижує цінність сис-
теми бухгалтерського обліку, як продуцента 
корисної інформації для забезпечення управ-
лінського процесу. Реалізація технології ЄСОІ 
з використанням онлайн-засобів доступу до 
облікових даних дозволить нівелювати нега-
тивні наслідки регулярного систематичного 

подання фінансової звітності, 
а також, в ідеалі, трансфор-
мувати принцип періодич-
ності у принцип постійності.

Реорієнтація фінансової 
звітності від можливостей 
суб’єкта бухгалтерського 
обліку, обмежених норматив-
ними вимогами та рекоменда-
ціями, до вимог користувача, 
продиктованих потребами 
управління, дозволить якісно 
підвищити можливості аналізу 
її показників. Необхідна деталі-

зація забезпечить об’єктивне підґрунтя для при-
йняття ефективних рішень через використання 
аналітичного інструментарію до максимально 
достовірних та актуальних даних. В свою чергу, 
бухгалтер підприємства позбудеться значного 
обсягу рутинної роботи, пов’язаної з узагаль-
ненням вхідної облікової інформації, що дозво-
лить інтелектуалізувати працю, перетворить 
його на безпосереднього учасника управлін-
ського процесу, створить умови для професій-
ного та особистісного зростання.

Висновки. У якості висновків сформуємо три 
взаємозв’язаних твердження щодо напрямів 
розвитку бухгалтерської фінансової звітності на 
найближчу перспективу, які можна узагальнити 
під умовною назвою «Концепція 3І»:

Твердження 1 (концепт інтерпеляційної 
пріоритетності користувача). Якщо основною 
метою звітності є надання користувачу інфор-
мації з чітко встановленими якісними харак-
теристиками, то і вимоги до формату пред-
ставлення та обсягів такої інформації повинен 
диктувати сам користувач.

Твердження 2 (концепт індивідуаль-
ності запитів користувача). Оскільки запити 
користувача індивідуальні і залежать від його 
особистих потреб, вигода від використання 
стандартизованих, уніфікованих показників 
звітності – менша, аніж персоніфікованих.

Твердження 3 (концепт ініціативності 
користувача у формуванні звітних даних). 
Користувач повинен самостійно, з викорис-
танням спеціалізованих програмних засобів, 
на основі наявних масивів облікової інформа-
ції, сформованих суб’єктом бухгалтерського 
обліку, отримувати інформацію, придатну для 
вирішення поставлених завдань.
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Vysochan O.S.

REORIENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENT IN THE SYSTEM 
«SUBJECT OF ACCOUNTING – USER»

The value of financial statement not least of all is determined by a quality of information, which it 
contains.

In practice, different users can understand and interpret the same information given in a statement 
differently. Perception is a complex psycho-physiological process that depends first of all on knowledge 
and experience of a person. Accuracy and meaningfulness of understanding by the user of the financial 
statement are directly influenced by his familiarity with initial data that lies in the basis of summarizing 
articles.

Compliance with qualitative characteristics of relevance actually makes using universal approaches 
to the formation of reporting indicators impossible as they take into account neither features of users, 
nor specificity of conditions of development of each economic entity. Actually, a problem consists in 
the fact that the concept of relevance has a clearly expressed contextual and personal-psychological 
character, i.e. its influence depends both on concrete operating conditions and a user’s personality.

An attention is paid to the fact that in any conditions, the rule is observed – any generalized informa-
tion a priori no more reliable than the data on which it is formed, i.e. it is impossible to form a credible 
report based on the wrongful source information. Accordingly, the more there are operations with data 
after their primary processing, the higher the risk of misreporting of the end result.

A value of comparison as one of the main methods of analysis decreases with the enlargement of 
comparing indicators. Data of synthetic accounting are less useful for the comparison rather than data 
of analytical one as it usually includes a considerable variety of heterogeneous objects of research and 
also can use unidentical methods of generalization.

In our view, a user has to obtain accounting information by himself, in accordance with formed by 
him information requests, in that form and volumes that he requires, as well as with a sufficient level 
of detail and within the time limits, which will ensure the most efficient solution of managerial tasks. 
Technically, it can be achieved by creating Joint Accounting Data Storage wherein data will be exported 
from a subject of accounting and that will be able to provide information to authorized user taking into 
consideration the user’s previously formed request in the mode of online access.

Let us forms three interrelated assertions concerning directions of development of financial state-
ment for the short-term – «Concept 31»:

The concept of interpellation user priority – if the main purpose of the statement is to provide the 
user with information with clearly determined qualitative characteristics, then requirements to the pres-
entation format and volumes of such information should be determined by the user personally.

The concept of individuality of user requests – as user requests are individual and depend on the 
user’s personal needs, a benefit of using standardized, unified accounting indicators is less than in the 
case of personified indicators.

The concept of user initiative in the reporting data generation – the user should obtain informa-
tion useful for problem-solving independently, by using specialized software, on the basis of available 
accounting data arrays formed by a subject of accounting.

Keywords: financial statement, accounting information, user of accounting information, qualitative 
characteristics of statement, accounting information user profile, Joint Accounting Data Storage.
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АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ФАКТОРА  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена малому бізнесу, який є одним з основних компонентів системи ринкової 
економіки, зокрема фінансовим показникам показникам його діяльності. Актуальність дослі-
дження підвищується тим фактором, що політична нестабільність, неузгодженість законодавчої 
бази, що мають місце в нашій країні, в першу чергу відбиваються саме на малих підприємствах. 
Основна увага зосереджена на аналізі фінансового стану малих підприємств Одеської області. 
Проведений аналіз платоспроможності підприємств різних галузей, та зв’язку цих показників з 
рівнем прибутку. Визначено ряд факторів, що впливають на показники фінансової звітності та 
на результати аналізу, що проведений на її підставі. Запропоновано підвищити роль державного 
регулювання для забезпечення стабільного розвитку підприємств малого бізнесу, а також наголо-
шено на необхідності внутрішньо фірмового аналізу основних економічних показників для забез-
печення стабільної роботи підприємства. 

Ключові слова: Мале підприємництво, статистичний аналіз, фінансова стійкість, платоспро-
можність, стабільність. 

Статья посвящена малому бизнесу, который является одним из основных компонентов 
системы рыночной экономики, в частности финансовым показателям его деятельности. Актуаль-
ность исследования повышается тем фактором, что политическая нестабильность, несогласован-
ность законодательной базы, которые имеют место в нашей стране, в первую очередь отражаются 
именно на малых предприятиях. Основное внимание сосредоточено на анализе финансового 
состояния малых предприятий Одесской области. Проведен анализ платежеспособности пред-
приятий различных отраслей, и связи этих показателей с уровнем прибыли. Определен ряд фак-
торов, влияющих на показатели финансовой отчетности и на результаты анализа, проведенного 
на ее основании. Предложено повысить роль государственного регулирования для обеспечения 
стабильного развития предприятий малого бизнеса, а также отмечена необходимость внутре-
фирменного анализа основных экономических показателей для обеспечения стабильной работы 
предприятия.

Ключевые слова: Малое предпринимательство, статистический анализ, финансовая устойчи-
вость, платежеспособность, стабильность.

Постановка проблеми. Світова фінансова 
криза, політична нестабільність та неодноз-
начність законодавчої бази негативно відби-
ваються на економічному стані національних 
підприємств. Це, у свою чергу, спричинює ріст 
безробіття, дефіцит державного бюджету через 
недостатність податкових надходжень, зростає 
загальна напруженість у суспільстві, різко падає 
рівень доходів соціально незахищених верств 
суспільства. Тому у сучасних реаліях надзви-
чайно важливо розуміти причинно-наслідкові 
зв’язки, що впливають на фінансову стійкість 
підприємства.

Аналіз досліджень і публікацій. Важливу 
роль аналізу фінансових показників для ефек-
тивної діяльності підприємства у своїх працях 
вивчали відомі вітчизняні та зарубіжні дослід-
ників: Грабовецький Б. Є., Костирко Р.О., 
Тігова Т.М., Селіверстова Л.С., Процюк Т.Б. та 
інші. Е. Нікбахт, А. Гроппеллі виділяли плато-

спроможність як один з основних показників, 
яким керуються інвестори та кредитори в при-
йнятті рішень.

Головна мета дослідження полягає в про-
веденні аналізу платоспроможності малих під-
приємств за видами економічної діяльності та 
галузями промисловості Одеської області, а 
також встановлення зв’язку цього показника з 
рівнем чистого прибутку; визначенні факторів, 
які можуть впливати на показники фінансової 
звітності, і, як наслідок, на результати аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними Головного управління статис-
тики (рис. 1) в Одеській області загальним 
фінансовим результатом діяльності суб’єктів 
малого підприємництва у 2015 р. став збиток 
до оподаткування у сумі – 111728,7 млн. грн.; 
у 2014 р. 175262,4 млн. грн. У 2013 р. аналогіч-
ний показник малих підприємств області склав 
25057 млн. грн. 
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Рис. 1. Динаміка збитковості  
малих підприємств за 2013-2015 рр.

Наявна динаміка вказує на багатократне 
погіршення фінансового стану підприємств, 
які за результатами року не дійшли до голов-
ної мети своєї діяльності – отримання прибутку. 
На формування прибутку впливають зовнішні і 
внутрішні фактори. До зовнішніх факторів, на 
які суб’єкт господарювання не може вплинути, 
належать: природні умови, ставки податків, 
інфляція, ціни на виробничі ресурси, інфра-
структура ринку. 

Є внутрішні фактори, які залежать безпо-
середньо від підприємства – обсяг виробленої 
продукції, її якість, ціна, ефективність вико-
ристання ресурсів та багато інших. Метою 
даного дослідження є аналіз таких показників 
ефективності діяльності підприємства, як пла-
тоспроможність та ліквідність, встановлення 
зв’язку між даними показниками та рівнем при-
бутку підприємств. 

Фінансовий стан підприємства оцінюється 
показниками ліквідності та платоспроможності, 
які в загальному вигляді характеризують його 
спроможність своєчасно і в повному обсязі 
здійснювати розрахунки за короткостроко-
вими зобов’язаннями перед контрагентами. 
Короткострокова заборгованість підприєм-
ства, що відокремлена у відповідному розділі 
пасиву балансу, погашається різними спосо-
бами, зокрема забезпеченням такої заборго-
ваності можуть виступати будь-які активи під-
приємства, у тому числі необоротні. Разом з 
тим очевидно, що ситуація, коли, наприклад, 
частина основних засобів продається для того, 
щоб розрахуватися за короткостроковими 
зобов’язаннями, є небажаною. Саме тому, 
досліджуючи ліквідність та платоспроможність 
підприємства як характеристики його поточ-
ного фінансового стану і оцінюючи, зокрема, 
його потенційні можливості розраховуватися 
із кредиторами за поточними операціями, ціл-
ком логічним є зіставлення оборотних активів 
та короткострокових пасивів.

Незважаючи на те, що на практиці поняття 
ліквідності та платоспроможності тісно взаємо- 
зв’язані, вони не є тотожними. Ліквідність у загаль-
ному розумінні означає здатність цінностей пере-
творюватися в грошові кошти. Вона характеризу-

ється наявністю в підприємства ліквідних засобів 
у формі залишку грошей у касі, грошових коштів 
на рахунках у банку та тих елементів оборотних 
активів, що легко реалізуються.

Отже, платоспроможність підприємства 
характеризується його можливістю і здатністю 
своєчасно й повністю виконувати свої фінансові 
зобов’язання перед внутрішніми та зовнішніми 
партнерами, а також державою. Таким чином, 
основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність у достатньому обсязі коштів на 
розрахунковому рахунку;

б) відсутність простроченої кредиторської 
заборгованості [1, с. 118].

Аналіз платоспроможності здійснюється шля-
хом зіставлення наявності і надходження коштів 
з платежами першої необхідності (податки, 
розрахунки з органами соціального страху-
вання, пенсійного фонду та інші нарахування, 
погашення позик, оплата комунальних послуг і 
послуг сторонніх організацій, оплата праці).

Платоспроможність вимірюється коефіцієн-
том платоспроможності,який розраховується 
як відношення грошових коштів та їх еквівален-
тів до суми термінових платежів на певну дату 
або на наступний період.

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності 
розраховується за наступною формулою, 
використовуючи показники балансу:

К.п. =(р. 1160 ф. 1 + р. 1165 ф. 1)/ р. 1695 ф. 1, (1)

де р. 1160 ф. 1 – грошові кошти та їх еквіва-
ленти; 

р. 1165 ф. 1 – поточні фінансові інвестиції; 
р. 1695 ф. 1 – поточні зобов’язання. 
Теоретичне оптимальне значення цього 

показника становить приблизно 0,2-0,25 
[2, с. 145]. Проаналізуємо платоспроможність 
підприємств Одеської області за видами еко-
номічної діяльності на підставі даних Головного 
управління статистики в Одеській області за 
2013 – 2014 роки (табл. 1) [4, с. 20].

Найвищі показники платоспроможності 
мають підприємства, що займаються фінансовою 
та страховою діяльністю – 0,6 та 0,3 на початок 
та на кінець року відповідно, тимчасовим роз-
міщуванням й організацією харчування 0,36 та 
0,29; заклади освіти – 0,26 та 0,29, надання інших 
видів послуг – 0,24 та 0,20. Найнижчі показники 
за даними 2014 року мають такі види діяльності як 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність та промисловість 0,04-0,05. 

Проаналізуємо платоспроможність малих під-
приємств Одеської області за галузями промис-
ловості на підставі даних Головного управління 
статистики в Одеській області за 2013- 2014 роки 
(табл. 2) [4, с. 23].
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Аналіз платоспроможності підприємств 
промисловості Одеської області (табл. 2), 
дозволяє зробити наступний висновок – най-
більший коефіцієнт платоспроможності мають 
підприємства з виробництва та реалізації 
комп’ютерів, електронної та оптичної продук-
ції 0,41 та 0,37 у 2013 році та у 2014 році відпо-
відно; текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріа-
лів – 0,15 та 0,13, низькі коефіцієнти платоспро-
можності має виробництво гумових і пластма-
сових виробів,іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 0,002 та 0,003, виробництво машин 
і устаткування, не віднесених до інших угрупо-
вань – 0,003, найнижчий коефіцієнт платоспро-
можності у виробництво коксу та продуктів 
0,0001. 

Проте при аналізі балансу слід мати на увазі, 
що його дані характеризують стан підприєм-
ства лише на певну дату, в даному випадку – 
на кінець року. Система показників балансу 
є моментною, а тому можна припустити, що 
якщо на підприємстві на кінець року спостері-
гається нестача коштів, це не значить, що воно 
не зможе погасити свої поточні зобов’язання, 
адже баланс не містить інформації про термін 
їх погашення.

Аналізуючи стан платоспроможності під-
приємства, необхідно розглянути причини 
фінансових труднощів, частоту їх створення і 
тривалість прострочених боргів. Причинами 
незадовільної платоспроможності можуть бути 
невиконання плану виробництва і реалізації 
продукції, підвищення її собівартості, невико-
нання плану прибутку, в результаті чого має 
місце нестача власних джерел самофінансу-
вання підприємства, високий процент оподат-
кування. Однією з причин погіршення плато-
спроможності може також бути неправильне 
використання оборотних коштів, відтягання їх в 
дебіторську заборгованість, вклад у надпланові 
запаси та інші цілі, які тимчасово не мають дже-
рел фінансування. Водночас відсутність гро-
шових коштів на розрахунковому рахунку для 
погашення термінових зобов’язань не завжди є 
підставою вважати підприємство неплатоспро-
можним.

Показники фінансових результатів характе-
ризують абсолютну ефективність господарю-
вання підприємства. Найважливіші серед них 
є показники прибутку, який в умовах ринкової 
економіки складає основу економічного роз-
витку підприємства. Зростання прибутку ство-
рює фінансову базу для самофінансування, 
розширеного виробництва, розв’язання соці-
альних проблем та задоволення матеріальних 
проблем трудових колективів. За рахунок при-
бутку також виконується частина зобов’язань 

підприємства перед бюджетом, банками та 
іншими підприємствами та організаціями. 
Зростання прибутку визначає зростання потен-
ційних можливостей підприємства, підвищує 
міру його ділової активності, збільшує розміри 
прибутків засновників і власників.

Результати аналізу чистого прибутку малих 
підприємств Одеської області встановили від-
сутність прямої залежності між рівнем плато-
спроможності та чистого прибутку. Так, за 
статистичними даними за 2014 рік, такі види 
економічної діяльності як фінансова та стра-
хова діяльність отримали збиток 313876,5 
тис. грн., проте коефіцієнт платоспромож-
ності (далі – К. п.) склав 0,6 та 0,3 у 2013 році 
і у 2014 році відповідно (див. табл. 1), що свід-
чить про достатній рівень коштів для погашення 
зобов’язань; діяльність у сфері освіти – збиток 
2680,00 тис. грн. (К. п. 0,26 та 0,29); тимчасове 
розміщення та організація харчування – збиток 
224751,0 тис. грн.. (К. п. 0,36 та 0,29). Діяльність 
у сфері транспорту мала найнижчі коефіцієнти 
платоспроможності – 0,04 та 0,05 та за резуль-
татами 2014 р. підприємства цієї галузі отри-
мали найбільш негативний фінансовий резуль-
тат – збиток 4153979,7 тис. грн.

Аналогічна тенденція спостерігається при 
аналізі прибутку малих підприємств за видами 
промислової діяльності. Наприклад, такий вид 
діяльності як виробництво комп’ютерів, елек-
тронної та оптичної продукції мав найвищий 
К. п. – 0,41 та 0,37 (див. табл.2), проте фінансо-
вим результатом став збиток – 177,2 тис. грн.; 
виробництво коксу та продуктів нафтопереро-
блення – К. п. -0,0001, але за результатами року 
100% підприємств галузі отримали прибуток – 
417,5 тис. грн.

Висновки. Платоспроможність, ліквідність та 
фінансова стійкість є найважливішими харак-
теристиками фінансово-економічної діяльності 
підприємства в умовах ринкової економіки. 
Якщо підприємство фінансово стійке, плато-
спроможне, воно має перевагу перед іншими 
підприємствами того ж профілю в залученні 
інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі поста-
чальників і в підборі кваліфікованих кадрів. 
Нарешті, воно не вступає в конфлікт з державою 
і суспільством, тому що виплачує своєчасно 
податки до бюджету, внески до соціальних фон-
дів, заробітну плату – робітникам і службовцям, 
дивіденди акціонерам, а банкам гарантує повер-
нення кредитів і сплату відсотків по них. 

Чим вище стійкість підприємства, тим 
більше воно незалежно від несподіваної зміни 
ринкової кон’юнктури і, отже, тим менше ризик 
опинитися на межі банкрутства. Результати 
дослідження базуються на статистичних даних, 
які надаються підприємствами до органів ста-
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тистики у формі щорічних звітів. Вони пока-
зали відсутність прямої залежності між рівнем 
платоспроможності і чистого прибутку – у збит-
кових підприємств досить часто коефіцієнт 
платоспроможності знаходиться на високому 
рівні, в той же час як підприємства, що отри-
мали прибуток, мають найнижчий коефіцієнт 
платоспроможності. Це означає, що для отри-
мання повноцінної та достовірної інформації 
про фінансовий стан підприємства необхідно 
використовувати широкий спектр економічних 
показників – ліквідності, оборотності, рента-
бельності, платоспроможності і обов’язково 
пов’язувати цифри з аналізом факторів зовніш-
нього середовища – стратегій конкурентів, 
попиту і пропозиції на ринку. 

За 2015 р. 24,3% малих підприємств отри-
мали збиток, за 2014 р. – 30,5%. Проте беручи 
до уваги особливості ведення бізнесу, що скла-
лися у нашій країні історично, менталітет біль-
шості населення, складну та нестабільну еко-
номіко-політичну ситуацію справедливо постає 
питання – а чи всі ці збитки реальні? З 2015 року 
платники податку, обсяг доходів яких не пере-
вищує 20 млн. грн., мають право сплачувати 
податок на прибуток за результатами бухгал-
терського обліку без коригування на подат-
кові різниці. По суті – за результатами фінан-
сової звітності. Можливо, збитки у фінансовій 
звітності деяких підприємств значно завищені 
з метою незаконної оптимізації податкового 
навантаження? Однозначно та з повною впев-
неністю відповісти на це питання неможливо. 

Можна виділити ряд обставин, які прово-
кують підприємства до тінізації частини своїх 
доходів, серед них: наявність спадних та застій-
них процесів в національній економіці; низький 
рівень довіри до влади – підприємці не вірять, 
що податкові надходження будуть використані 
за призначенням; високі витрати легального 
ведення бізнесу; негативний досвід про корум-
пованість податкових органів та органів дер-
жавної влади.

Не можна оминути увагою той факт, що 
керівники та менеджери малих підприємств 
деколи не приділяють увагу аналізу основних 
економічних показників діяльності фірми, най-
частіше через брак часу та коштів на утримання 
спеціалістів, відповідальних за це. Але, першо-
причиною є відсутність розуміння важливості 
такого аналізу для стабільної та довготривалої 
роботи прибуткового підприємства.

Така ситуація суттєво гальмує розвиток 
малого підприємництва в Одеській області і в 
Україні загалом. Тому зараз, в кризовий період 
малому підприємництву як ніколи, потрібна 
державна підтримка. Розроблення ефектив-
них управлінських рішень щодо регулювання 
та підтримки малого підприємництва повинно 
бути одним з пріоритетних завдань держави. 
Така політика, на нашу думку, має базуватися 
на доступному кредитуванні, зменшенні подат-
кового навантаження на суб’єктів малого під-
приємництва, створенні сприятливого інвести-
ційного клімату, а також забезпеченню безпеки 
ведення бізнесу.
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ANALYSIS OF SOLVENCY AS A FACTOR OF FINANCIAL STABILITY  
OF SMALL BUSINESSES

The article is dedicated to the small business, which is one of the most fundamental system compo-
nents of market economy and economic indicators of business activity. Research is extremely relevant, 
because of the political instability, the inconsistency of the legislative framework that have taken place 
in our country, primarily influence on small businesses.

 The main attention is concentrated on the statistical analysis of small enterprises’ financial state 
in Odessa region. Based on the research and analysis of scientific papers and publications of known 
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scientists, economists and other experts in the field of accounting and economic analysis the statistics 
assessment of results of activity of small enterprises for 2013-2015 was done and definition of solvency 
was also given The analysis of the solvency of various industries and the connection of these indicators 
with income was conducted. The number of factors, that affect the performance of the financial state-
ments and the results of analysis conducted on its basis were determined. The article deals with the 
topical issue of the reliability of the financial statements in the context of a possible underreporting of 
profit for the illegal tax optimization, highlighted the causes that can induce a business to such steps.

 It is proposed to increase the role of government regulation to ensure the sustainable development 
of small businesses. The necessity of internally corporate analysis of major economic indicators to 
ensure stable operation of the enterprise is also justified.
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стпрший викладач кафедри обліку в державному секторі
економіки та сфері послуг
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Стаття висвітлює актуальні проблеми сучасного етапу існуючої системи обліку витрат бюджет-
них установ, що зазнала трансформації на шляху переходу України до ринкових умов ведення 
господарства та змін пов’язаних із новими підходами обліку. В основу статті взято практику обліку 
водних ресурсів, до яких входять бюджетні неприбуткові організації, що мають ряд проблемних 
питань організації доходів та витрат галузі водного господарства України. На основі проведеного 
аналізу робіт вітчизняних вчених визначено особливості ведення обліку щодо здійснення осно-
вної діяльності та надання платних чи інших послуг водогосподарських підприємств. Визначено 
завдання обліку витрат, що в умовах ринку ставляться перед водогосподарськими організаціями.

Ключові слова: бюджетні установи, водне господарство, бухгалтерський облік, витрати, контр-
оль.

Статья освещает актуальные проблемы современного этапа существующей системы учета 
расходов бюджетных учреждений, подвергшейся трансформации на пути перехода Украины к 
рыночным условиям ведения хозяйства и изменений связанных с новыми подходами учета. В 
основу статьи взято практику учета водных ресурсов, в которые входят бюджетные неприбыль-
ные организации, имеющие ряд проблемных вопросов организации доходов и расходов области 
водного хозяйства Украины. На основе проведенного анализа работ отечественных ученых опре-
делены особенности ведения учета по осуществлению основной деятельности и предоставления 
платных или иных услуг водохозяйственных предприятий. Определены задачи учета расходов, 
что в условиях рынка ставятся перед водохозяйственными организациями.

Ключевые слова: бюджетные учреждения, водное хозяйство, бухгалтерский учет, расходы, 
контроль.

Постановка проблеми. Бюджетні неприбут-
кові організації – одні з найважливіших, але, 
одночасно, найбільш проблемних секторів еко-
номіки країни з точки зору фінансового забез-
печення. До цієї групи належать водогосподар-
ські організації, які займаються надзвичайно 
важливими питаннями, що пов’язані з експлу-
атацією меліоративних систем державного під-
порядкування, використанням, збереженням 

та відтворенням такого природного ресурсу 
як вода, а також вирішує низку інших, не менш 
важливих, управлінських та регулюючих захо-
дів. Зокрема, меліорацією земель, вирішен-
ням разом з уповноваженими на це органами 
й організаціями проблеми забезпечення водо 
ресурсами тощо.

В умовах нестабільності водному госпо-
дарству притаманні проблеми нестачі коштів 
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для здійснення базових функцій. Це, в свою 
чергу, впливає на процес соціально-економіч-
ного розвитку держави в цілому та окремих 
областей, зокрема. З метою підвищення якості 
та результативності діяльності водогосподар-
ства в Україні вже понад 7 років здійснюється 
реформування цього сектора національної 
економіки. Ринкові перетворення торкнулися 
багатьох чинників його функціонування, але 
не стали фактором зростання якості надання 
послуг та покращення умов обслуговування 
населення і галузей економіки водними ресур-
сами. Однією з найважливіших передумов 
подолання негативних явищ, безумовно є сис-
тема обліку та контролю, які здатні забезпечити 
підвищення ефективності господарювання, в 
тому числі на основі раціонального викорис-
тання наявних водних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам обліку і контролю в умовах ринко-
вих відносин надається важливе значення, але 
вони ще мало вивчені й досліджені у вітчизняній 
науці і практиці, а особливо щодо такого об’єкта 
як водні ресурси та діяльності організацій (під-
приємств) водного господарства загалом.

За останні роки в вітчизняній фінансово-
економічній літературі з’явилися нові публіка-
ції, які висвітлюють проблеми обліку, управ-
ління, планування і контролю доходів і витрат 
водогосподарських установах, що виникли 
вже в умовах економічного реформування 
народного господарства України. Серед вче-
них які займалися вирішенням цих проблем 
варто виділити: С.І. Дорогунцова, Е.А. Грине-
вича, Б.І. Адамова, Т.М. Остапенко, Т.С. Осадча, 
В.І. Павлова, В.А. Петрук, С.В. Лень, Л.В. Сиро-
ватченко, Н.Ф. Чечетову, Л.Т. Штимер та інших.

Зокрема, Т.С. Осадча, присвячує своє дослі-
дження такому об’єкту бухгалтерського обліку, 
як водна рента, дає означення сутності цього 
поняття, класифікацію для цілей обліку, про-
понує використовувати інформацію зі Звіту 
про формування водної ренти, що містить дані 
щодо джерел окупності витрат, понесених на 
утримання водних об’єктів, а також вплив еко-
логічного стану водного об’єкта на розмір такої 
ренти. Науковець вважає, що такий підхід дасть 
змогу управлінському персоналу коригувати 
діяльність підприємства відповідно до страте-
гічних завдань розвитку суб’єктів водогоспо-
дарства та положень концепції сталого розви-
тку [3, с. 33].

Низка інших публікацій (О.А. Лаговська, 
І.В. Замула, В.І. Павлова, В.А. Петрук та ін.) при-
свячені питанням виокремлення екологічного 
обліку, як стратегічно важливого для збере-
ження природних ресурсів, в тому числі вод-
них, обліку й класифікації витрат тощо.

Інтерес до такого роду досліджень вказує на 
вагомість ролі та посилення потреби у збере-
женні водних ресурсів, а також зростання ролі 
обліку у вирішенні цієї проблеми. Зважаючи на 
той факт, що водні господарства перебувають 
у групі бюджетних установ, в останні роки їх 
торкнулося багато змін, що пов’язані не лише 
з реформуванням цієї галузі національної еко-
номіки, а й реформуванням системи обліку 
бюджетних установ.

Так, на думку Штимер Л.Т., облікова система 
бюджетних установ знаходиться у перехідному 
стані. Слід відмітити, що здійснено при цьому 
чи мало проблем у системі бухгалтерського 
обліку та звітності установ державного сек-
тору економіки, які визначили потрібність про-
ведення реформи системи бухгалтерського 
обліку [7].

Це також накладає відбиток не лише на заса-
дах обліку водних господарств, а й на їхній 
діяльності загалом, оскільки перехід на нові під-
ходи (План рахунків, стандарти обліку) вимагає 
додаткових затрат праці облікових працівників 
і часто супроводжується труднощами, в тому 
числі пов’язаними зі специфікою галузі.

Метою даної статті є оцінка практики обліку 
фінансово-господарської діяльності, зокрема у 
частині витрат організацій водного господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Водогосподарства як суб’єкти господарю-
вання, що виконують чимало соціальних функ-
цій, за своєю внутрішньою структурою явля-
ють собою складний господарський механізм. 
Реалізація покладених на них завдань можлива 
лише за умов постійних зв’язків між структур-
ними підрозділами та добре налагодженої сис-
теми управління. Важливу роль у зазначеному 
механізмі відіграє обліковий процес, який у 
результаті процесу обробки облікової інфор-
мації забезпечує керівництво установи інфор-
мацією, необхідною для прийняття управлін-
ських рішень. А оскільки здійснення облікового 
процесу, навіть за умов максимальної його 
автоматизації, неможливе без праці виконав-
ців облікових функцій – працівників бухгалтер-
ської служби та окремих уповноважених осіб 
інших структурних підрозділів, питання органі-
зації цієї праці постає як головне [1].

Організації, що займаються питаннями вод-
них ресурсів, наприклад облводресурсів, є 
бюджетними неприбутковими організаціями 
й належать до сфери управління відповідного 
центрального органу виконавчої влади, який 
реалізовує державну політику у сфері розвитку 
водного господарства і гідротехнічної меліора-
ції земель, управління, використання та відтво-
рення поверхневих водних ресурсів – Держво-
дагентство.
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Структура бюджетної установи включає ряд 
структурних одиниць і посадових осіб, яким 
вони підпорядковані. Основними завданнями 
вищестоящих організацій водного господар-
ства, зокрема облводресурсів, є реалізація дер-
жавної політики щодо розвитку водного госпо-
дарства та гідротехнічної меліорації земель, а 
також забезпечення потреб населення і галу-
зей економіки області у водних ресурсах та їх 
раціональне використання, виконання приро-
доохоронних заходів та вдосконалення норма-
тивно-правового забезпечення галузі. Відпо-
відно до покладених завдань, основним видом 
діяльності організацій цього типу є здійснення 
координації та контролю за функціонуванням 
і господарюванням підпорядкованих водогос-
подарських підприємств.

Зважаючи на значні обсяги діяльності дослі-
джуваних суб’єктів, в них значна увага приді-
ляється організації бухгалтерського обліку. 
Так, організацію бухгалтерського обліку гос-
подарської діяльності зазвичай здійснює відділ 
бухгалтерського обліку та звітності, до функцій 
якого належать: контроль за економним вико-
ристанням матеріальних, фінансових ресурсів; 
організація обліку основних засобів, грошових 
коштів, товарно-матеріальних цінностей, сво-
єчасне відображення на рахунках бухгалтер-
ського обліку операцій пов’язаних з їх рухом, 
облік витрат, реалізації робіт, послуг, результа-
тів господарської діяльності.

Варто відзначити, що такий відділ (бухгал-
терія) також здійснює контроль за оформлен-
ням бухгалтерських документів, використан-
ням фонду заробітної плати, встановленням 
посадових окладів, проводить інвентаризацію 
грошових коштів, товарно-матеріальних цін-
ностей, основних засобів; бере участь у роботі 
з вдосконалення і розширення сфери дій вну-
трішньогосподарських розрахунків у розрізі 
планової і облікової документації організації, 
забезпечує своєчасне складання бухгалтер-
ської звітності, первинних документів і бухгал-
терських засобів, надання їх у встановленому 
порядку у відповідні органи.

Права та обов’язки головного бухгалтера 
регулюється Законом України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» [2], 
а також посадовою інструкцією.

Зокрема, до обов’язків головного бухгалтера 
водогосподарських підприємств належать:

– забезпечувати дотримання на підприєм-
стві встановлених єдиних методів бухгалтер-
ського обліку, складання й подання фінансової 
звітності у визначені строки;

– організовувати контроль за відображен-
ням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 
господарських операцій (йому відомих);

– брати участь в оформленні матеріалів, 
пов’язаних із нестачею та відшкодуванням 
втрат від недостачі, крадіжок, псування ціннос-
тей підприємства.

Доцільно відмітити, що ведення обліку щодо 
здійснення основної господарської діяльності та 
надання платних чи інших послуг провадиться 
автоматизовано з використання робочого плану 
рахунків, розробленого спеціально для бюджет-
ної установи. Комп’ютеризований облік з про-
грамним забезпеченням «Парус», «1С. Бухгалте-
рія», дає змогу вести облік заробітної плати, облік 
матеріалів та всіх господарських операцій під-
приємства, а також, з кожного рахунку ведуться 
машинограми, в яких зазначається залишок на 
початок звітного періоду, обороти за дебетом з 
розшифровкою по рахунках, аналогічно обороти 
за кредитом і залишок на кінець звітного періоду. 
Машинограми ведуться в аналітиці, де зазнача-
ється всі партнери, кожна господарська операція. 
Машинограми служать основою для заповнення 
меморіальних ордерів та Головної книги, інших 
форм звітності підприємства.

Як відомо, основним завданням фінансового 
обліку є формування інформації про фінансовий 
стан підприємства, в особливості достовірного 
обліку фінансових результатів. Це завдання, на 
сьогоднішній день, вирішується шляхом обліку 
та співвідношення доходів та витрат.

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», витрати – це 
зменшення економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілення власниками). Собі-
вартість продукції (робіт, послуг) – це витрати 
підприємства, які безпосередньо пов’язані з 
виробництвом і збутом продукції, виконанням 
робіт та наданням послуг [6].

Натомість в Національному положенні (стан-
дарті) бухгалтерського обліку в державному 
секторі економіки 135 «Витрати» не уточню-
ються в загальних положеннях ці поняття, що 
дещо нівелює факт досягнення єдності у питан-
нях бухгалтерського обліку.

Завдяки працям видатних вчених, еконо-
містів, теоретиків та практиків до початку 90-х 
років була побудована система обліку витрат 
і калькулювання собівартості, яка дозволяла 
виконувати підрахунки всіх фактичних витрат, 
пов’язаних з виробництвом й реалізацією про-
дукції (робіт, послуг), проаналізувати структуру 
витрат тощо. Однак з переходом на ринкові від-
носини й заміною форми власності у більшості 
бюджетних неприбуткових організацій (під-
приємств) з’явились нові вимоги до облікової 
інформації. Тоді до вже існуючих традиційних 
завдань обліку слід було додати наступні:
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– оперативне інформаційне забезпечення 
керівництва про фактичний розмір витрат для 
прийняття рішень з врахуванням їх економіч-
них наслідків;

– формування даних про зміни витрат 
залежно від змін обсягів виробництва, надання 
послуг;

– надання неупередженої та достовірної 
інформації про стан надходжень від надання 
платних послуг, обсяг сумнівних боргів, а також 
строки сплати зобов’язань і їх дотримання.

Названий вище перелік охоплює лише 
маленьку частину від завдань, що в умовах 
ринку ставляться перед водогосподарськими 
організаціями. В умовах реформування сис-
теми обліку до їх складу слід віднести також 
забезпечення правильного, обґрунтованого й 
безпомилкового перенесення залишків зі ста-
рих рахунків на нові, освоєння нових підходів 
до формування звітності та її складових, фор-
мування засад удосконалення інформаційної 
бази управління водогосподарствами на основі 
нових стандартів обліку тощо.

В цьому контексті в бухгалтерському обліку 
надання платних послуг тісно пов’язане з іден-
тифікацією таких економічних категорій як 
«витрати», «затрати», «собівартість», а тому упу-
щення щодо їх означення в стандартах обліку та 
ще й урахуванням того, що вони мають грошову 
оцінку витрат, але за обсягами, що охоплюють 
ту чи іншу інформацію досить різняться, мають 
бути належним чином вирішені й врегульовані.

Актуалізація потреби пошуку можливостей 
вирішення цієї проблеми пояснюється тим, що 
отримуючи доходи за надання платних послуг 
з виконання різних видів робіт (земляних, 
протиповеневих тощо), а також використання 
механізмів і транспортних засобів для цього, 
важливо раціонально здійснювати витрати. 
Сприяти такій раціональності має саме бухгал-
терський облік. Але за наявності альтернатив-
них трактувань і підходів до витрат і їх вклю-
чення у собівартість досягти цього складно.

На підкреслення вагомості вироблення 
більш досконалого підходу до ведення обліку 
можна навести обсяги діяльності Тернопіль-
ського обласного управління водних ресур-
сів, офіційні дані щодо яких містяться на офі-
ційному сайті цієї організації. Так, доходи від 
надання платних послуг у 2016 році склали 
8222,6 тис. грн., для надання яких залучалися всі 
структурні підрозділи. Кошти, які залишаються 
в розпорядженні управління направляються 
на покриття недостатнього фінансування. За 
2016 рік було направлено 3242,31 тис. грн. 
на утримання державних фондів. З місце-
вого бюджету у 2016 році залучено коштів  
7309 тис. гривень.

До зведеного бюджету у 2016 році Терно-
пільським облводресурсів внесено податків та 
платежів на суму 2852,8 тис. грн., в тому числі 
до державного бюджету – 569,5 тис. грн., до 
місцевих бюджетів – 2283,3 тис. гривень, що 
у відсотковому еквіваленті становить 20% та 
80% відповідно (рис. 1) [4]. 

 

20%

80%

Податки та збори, тис.грн

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Рис. 1. Внесення податків та платежів 
Тернопільським облводресурсів  

до державного та місцевих бюджетів

Слід зазначити, що доходи і витрати вклю-
чаються до складу звіту про фінансову діяль-
ність (форма № 9д, № 9м) на підставі принципів 
нарахування та відповідності доходів і витрат 
та відображаються в бухгалтерському обліку 
й фінансових звітах у тих періодах, до яких 
вони відносяться. При цьому доходи і витрати 
відображаються в обліку і звітності у момент їх 
виникнення, незалежно від часу надходження 
або сплати грошових коштів. Собівартість реа-
лізованих продукції, послуг, товарів (робіт) 
відображається одночасно з визнанням відпо-
відного доходу.

Дослідження фінансової звітності організа-
ції водного господарства за 2016 рік свідчить, 
що витрати за загальним фондом в цілому поді-
ляються на поточні та капітальні. Окрім цього, 
такі установи здійснюють внутрішнє й зовнішнє 
кредитування (рис. 2).
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Поточні видатки: 

– оплата праці і нарахування на заробітну плату;
– використання товарів і послуг (предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, медикаменти, продукти харчування, 
видатки на відрядження, видатки на заходи спеціального 
призначення, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 
дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм; 

– обслуговування боргових зобов’язань; 
– поточні трансферти; 
– соціальне забезпечення; 
– інші поточні видатки. 

Капітальні видатки:

– придбання основного капіталу;
– капітальні трансферти. 

Зовнішнє кредитування

Внутрішнє кредитування

Рис. 2. Чинна класифікація витрат  
організацій водного господарства
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Особливістю відображення витрат за новим 
планом рахунків є той факт, що при наданні 
послуг організаціями водного господарства, 
які фінансуються з бюджету, та є розпорядни-
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http://zakon.rada.gov.ua.

7. Штимер Л.Т. Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та пер-
спективи розвитку / Л.Т. Штимер // Економічний форум. – 2015.–№ 1. – С. 276-282. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecfor_2015_1_47
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Рис. 3. Схема відображення операцій  
з обліку витрат на надання послуг 
організаціями водогосподарства 

(розпорядниками бюджетних коштів)*

ками бюджетних коштів, операції відобража-
ються з використанням одночасного списання 
сум з 8 класу рахунків «Витрати» на рахунок 1 
класу «Нефінансові активи». Загальна схема 
облікового відображення операцій має вигляд, 
що поданий на рис. 3.

Слід зауважити, що такий транзитний підхід 
досить вдалий з позиції врахування сутності та 
особливостей діяльності організацій водного 
господарства, які є розпорядниками бюджет-
них коштів. Він дозволяє мати інформацію про 
видатки за їх групами (завдяки 8 класу рахун-
ків), а також дані, що служать основою визна-
чення собівартості наданих послуг.

Висновки. Таким чином, незважаючи на 
те, що існують різні підходи щодо визнання 
та оцінки витрат (з точки зору бухгалтерів 
витрати – це тільки конкретні затрати ресурсів 
підприємства) однак всі погоджуються з тим, 
що система обліку витрат повинна надавати 
точну, достовірну й оперативну інформацію 
для потреб управління ними і формування 
собівартості. Більше того, крім загальної суми 
витрат, система обліку повинна відображати 
та аналізувати причини й наслідки зв’язків між 
різними видами витрат. Тому перспективним 
і актуальним напрямом подальших наукових 
пошуків є теоретичне обґрунтування можли-
востей формування відповідної інформації, 
системи її документального забезпечення, а 
також встановлення суб’єктів обліку, здатних 
продукувати такі облікові дані.

* 16 – Виробництво; 15 – Виробничі запаси; 8111 – Витрати на оплату праці; 8112  –  Відрахування на соціальні заходи; 
8113 – Матеріальні витрати; 8114 – Амортизація; 1411 – Знос основних засобів; 6511 – Розрахунки із заробітної плати; 
6313 – Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування [5].
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING  
OF WATER RESOURCES

The article covers actual problems of the present stage of the existing system of cost accounting 
budgetary institutions undergoing transformation on the path of transition of Ukraine to market econ-
omy conditions and changes associated with new approaches. The basis of the article comes the prac-
tice of water accounting, including budget non-profit organizations, have a number of problematic 
issues of the organization of income and expenditure of the water management industry. On the basis 
of the analysis of works of domestic scientists, the article identifies the peculiarities of accounting for 
the core activities and the provision of pay or other services to water companies. Lists the tasks of cost 
accounting that the market conditions facing water organizations, usually implemented by the division 
of accounting and reporting. The functions of which are presented in the article.

The main types of expenditures for the General Fund in accordance with financial reporting organizations 
of water management. In accordance with the new chart of accounts public sector entities to account for the 
cost organizations of water management differentiated by the following classification of expenses as costs 
of wages, deductions for social activities, material costs, depreciation and others. Shows a General scheme 
accounting reflection of the characteristics of costs in the provision of services of water management organ-
izations according to the new chart of accounts. The article identifies that the cost accounting system must 
provide accurate, reliable and timely information for the needs of management and the formation of cost.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто економічний зміст та завдання амортизаційної політики на підприємствах. 
Досліджено особливості ведення амортизаційної політики у наукових працях вчених. Обґрунто-
вано роль прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку суб’єктів та перспек-
тиви її застосування в умовах вступу до Європейського союзу. Визначено основні напрямки удоско-
налення методичних положень щодо формування амортизаційної політики підприємств. Визначено 
доцільність застосування методів прискореної амортизації. Доведено, що реформування аморти-
заційної політики повинно відбуватися ззовні та з середини підприємства одночасно. В існуючих 
складових, формування амортизаційного фонду підприємства навіть за рахунок власних ресурсів 
неможливе та потребує втілення дієвих кроків нормативно-правового регулювання держави.

Ключові слова: бухгалтерський облік, знос, амортизаційна політика підприємства.

В статье рассмотрены экономическое содержание и задачи амортизационной политики пред-
приятия. Исследованы особенности ведения амортизационной политики в трудах ученых. Обо-
снована роль ускоренной амортизации в стимулировании инновационного развития предприятий 
и перспективы ее применения в условиях вступления в Европейский союз. Определены основные 
направления совершенствования методических положений по формированию амортизационной 
политики предприятий. Определена целесообразность применения методов ускоренной аморти-
зации. Доказано, что реформирование амортизационной политики должно происходить извне 
и изнутри предприятия одновременно. В существующих составляющих, формирование аморти-
зационного фонда предприятия даже за счет собственных ресурсов невозможно и требует осу-
ществления действенных шагов нормативно-правового регулирования государства.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, износ, амортизационная политика предприятия.
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Постановка проблеми. Прискорення 
морального зносу основних виробничих фон-
дів підприємств під впливом науково-техніч-
ного прогресу призвело до того, що обладнання 
застаріває швидше, ніж зношується в процесі 
використання. Цей факт ігнорувався до тих пір, 
поки не з'явилася реальна перспектива виходу 
України на світовий ринок, де неможливо кон-
курувати з іншими виробниками, маючи існую-
чий рівень техніки та технології переважної час-
тини українських підприємств. У зв'язку з цим 
облік темпів і рівня морального зносу в усіх 
його проявах стає дедалі актуальнішою темою. 
Актуальним і важливим на сучасному етапі є 
амортизаційна політика. Правильна амортиза-
ційна політика веде до стабільності виробни-
цтва, його ефективності.

У світі накопичено величезний досвід вико-
ристання амортизаційних відрахувань. Його 
ефективне впровадження в діяльність підпри-
ємств України сприятиме його вдосконаленню.

На даний час процес нарахування аморти-
зації підприємствами носить декларативний 
характер і його якісна складова залежить від 
розміру та системи оподаткування підприєм-
ства.

Суми нарахованої амортизації не розгляда-
ються бухгалтерами в рамках свого прямого 
призначення, у якості джерела інвестування в 
оновлення оборотних засобів. Сьогоденні еко-
номічні реалії такі, що суми нарахованої амор-
тизації використовуються у якості податкового 
важеля впливу на оподаткований прибуток під-
приємства.

Для суб’єктів господарювання, які знахо-
дяться на загальній системі оподаткування, 
використання прискорених методів аморти-
зації допомагає збільшити розмір собівартості 
продукції, а, відповідно, зменшити податок на 
прибуток. Однак застосування прискорених 
методів амортизації на практиці відбувається 
тільки по відношенню до нових необоротних 
активів.

Вивчення формування амортизаційної полі-
тики з суто економічної точки зору без ура-
хування облікової складової призвело до від-
мінності в трактуванні та порядку визначення 
економічного призначення ролі амортизації. 
На даний час облікова функція нарахованої 
амортизації реалізується тільки у якості регу-
лювання оподаткування підприємства. Реаль-
ної функції відновлення необоротних активів 
амортизаційна політика підприємства на даний 
момент не має. Єдиним шляхом переформату-
вання підходів до амортизаційної політики дер-
жав і підприємства є поєднання її економічної 
суті із обліковим механізмом реального нако-
пичення коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ретроспективний аналіз теоретико-методич-
ного забезпечення формування амортиза-
ційної політики підприємства дозволяє кон-
статувати той факт, що основним проблемам 
формування якісної облікової політики при-
свячені праці таких вчених, як Брошенко О.В., 
Гудзь О.Є., Караваева Н.І., Крапля І.В., Кле-
нін О., Олійник О.В. Незважаючи на різнома-
ніття теоретичних і методологічних підходів по 
темі дослідження, багато питань, що стосуються 
формування амортизаційнї політики підпри-
ємств, які вивчалися такими вченими, як Жер-
дєв Є.В., Правдюк О.Л., Проданчук М.А., Чор-
нявська Т.М. Вивченню джерел інвестування 
в оновлення необоротних активів присвячені 
праці таких науковців, як Кузнецова С.А., Пар-
тин Г.О. Віддаючи належне дослідженням і 
науковим розробкам провідних учених, варто 
зазначити, що окремі аспекти формування 
амортизаційної політики і її впливу на іннова-
ційні процеси потребують подальшого дослі-
дження.

Метою дослідження є наукове обґрунту-
вання теоретичних положень методики та орга-
нізації облікового забезпечення формування 
амортизаційної політики підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання формування амортизаційної полі-
тики, її зміст і функції знаходяться в точці пере-
тину загальноекономічних і облікових теорій. 
З точки зору представників неокласичної еко-
номічної теорії, амортизацію можна трактувати 
як складову оптимального режиму господарю-
вання окремих економічних одиниць за умови 
вільної конкуренції. Амортизаційна політика в 
сучасному розумінні – це сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються під-
приємством для формування амортизаційного 
фонду, спрямованого на забезпечення іннова-
ційного розвитку підприємства [2].

Точкою перетину економічних і обліко-
вих теорій бухгалтерського обліку в частині 
формування амортизаційної політики можна 
назвати інституціональну теорію бухгалтер-
ського обліку , яка набула розвитку в працях 
В.М. Жука [3; 5]. Він наголошує, «..що бухгал-
терський інститут не діє сам по собі, він підля-
гає більшому, ніж нам здається, зовнішньому 
впливу і його головним завданням є не стільки 
реєстрація фактів господарського життя з 
метою забезпечення інформацією зацікавле-
них користувачів, а – вирішення завдань, які 
виникають по ходу управління підприємством, 
галуззю, державою чи, навіть, світовою еконо-
мікою» [4].

У ході дослідження встановлено, що осно-
вними категоріями амортизаційної політики є 
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«знос» і «амортизація». Основним завданням 
амортизаційної політики вважається стійке еко-
номічне зростання, яке забезпечується вико-
ристанням основного капіталу і регулярними 
інвестиціями в його оновлення і розвиток.

При дослідженні проблем ефективності фор-
мування амортизаційної політики підприємств і 
держави визначено, що одну з ключових ролей 
в ній відіграють теоретичні і методичні підходи до 
бухгалтерського обліку в цілому, що впливає на 
економічне трактування терміну «амортизація».

Вибір ефективної амортизаційної політики 
має важливе значення у забезпеченні ефектив-
ного оновлення основних засобів за рахунок 
внутрішніх джерел фінансування. Амортиза-
ційна політика в такому випадку формується з 
урахуванням як зовнішніх вимог, так і внутріш-
ньої специфіки конкретного підприємства.

Важливим питанням амортизаційної полі-
тики є вибір методу амортизації, тому що 
одним із головних джерел формування влас-
них фінансових ресурсів є амортизаційні від-
рахування, розмір яких залежить від обраного 
методу [6]. В результаті наукових досліджень, 
котрі пройшли випробування практикою, роз-
роблена велика кількість методів нарахування 
амортизації. Усі методи можна вважати рівно-
цінними, але кожен із них має як переваги, так 
і певні недоліки.

В ході вивчення літературних джерел визна-
чено, що амортизаційна політика вітчизняних 
підприємств формується номінально, засто-
совуються переважно прямолінійні методи 
нарахування амортизації. Доведено, що дер-
жавне регулювання амортизаційної політики 
має велику кількість протиріч. Так нормативна 
база з ведення бухгалтерського обліку не має 
належного застосування оскільки їх суперечать 
норми Податкового кодексу. Господарюючі 
суб’єкти не мають можливості маневрування 
складовими амортизаційної політики, а саме 
строками корисного використання, методами 
нарахування амортизації, які застосовуються 
для окремих груп необоротних активів, визна-
чення справедливої ринкової вартості необо-
ротних активів.

Здійснені в останні роки спроби по рефор-
муванню амортизаційного системи (відміна 
податкового методу нарахування амортиза-
ції тощо) так і не дали вагомого економічного 
ефекту. В умовах дефіциту джерел фінансу-
вання інвестицій, високої вартості позикових 
коштів, банківських кредитів, амортизаційна 
політика так і не стала важелем активізації 
інвестиційної діяльності підприємств [1].

В результаті, основне завдання амортиза-
ційної політики – підвищення інвестиційної 
активності і прискорене оновлення основних 

фондів – залишається невиконаним. У зв’язку 
з цим потрібно більш детальне вивчення про-
блем формування і реалізації амортизаційної 
політики, від ефективності якої залежить не 
тільки економічний і матеріально-технічний 
стан окремих підприємств, а й добробут дер-
жави в цілому.

Отже, залучення світового досвіду застосу-
вання прискореної амортизації в формуванні 
облікової політики українських підприємств, 
а саме застосування прискореної амортизації 
буде стимулювати технічну революцію та пере-
веде економіку країни на новий рівень.

В умовах економічних реформ, питання, 
що пов’язані зі змінами в обліку та аналізі гос-
подарської діяльності, стали предметом гли-
бокого економічного дослідження. Особливу 
увагу в даному аспекті привертає дослідження 
стану та ефективності використання основних 
засобів, що обумовлюється тим, що основні 
засоби є необхідним фактором будь-якого 
виробництва, ефективність їх використання 
прямо пропорційно впливає на кінцеві резуль-
тати господарської діяльності підприємств та 
створює можливість збільшення обсягу вироб-
ництва без додаткових капітальних вкладень. 
У даному зв’язку проблема вибору оптималь-
ного методу визначення амортизаційних відра-
хувань на сьогоднішній день є актуальною.

На даний час в Україні відсутній єдиний 
підхід до формування амортизаційної полі-
тики, що надавала б змогу стимулювати вико-
ристання одного з найбільших інвестиційних 
ресурсів – основного капіталу підприємств. Це 
обумовлює необхідність створення системи 
амортизації, яка б у рамках загальнодержав-
ного регламенту дала змогу кожному підпри-
ємству обирати найсприятливіші режими від-
новлення основних фондів.

Основні засоби постійно потребують уваги 
з метою підтримки їх у належному для вико-
ристання стані. Це обумовлюється понесеними 
підприємствами витрат на ремонти і технічне 
обслуговування об’єктів основних засобів, а 
також на постійне їх оновлення.

В досліджуваних підприємствах Запорізь-
кої області амортизаційна політика є частиною 
облікової політики і носить номенклатурний 
характер. Ніяких довгострокових планів рекон-
струкції виробничих потужностей або модер-
нізації підприємства з узгодженням облікових 
даних і перспектив формування фінансових 
ресурсів на підприємствах не проводиться.

Суми нарахованої амортизації не розгля-
даються бухгалтерами досліджуваних підпри-
ємств в рамках свого прямого призначення, у 
якості джерела інвестування в оновлення обо-
ротних засобів.
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На досліджуваних підприємствах застосову-
ються переважно прямолінійний та кумулятив-
ний методи амортизації. Причому для виробни-
чих потужностей використовується виключно 
прямолінійний. Строки корисного викорис-
тання і можливість переоцінки окреслюється 
нормами Податкового Кодексу і не мають 
необхідного запасу маневрування. В існую-
чих складових формування амортизаційного 
фонду підприємства, навіть за рахунок влас-
них ресурсів неможливе та потребує втілення 
дієвих кроків без нормативно-правового регу-
лювання держави.

Здійснення податкового протекціонізму 
повинно відбуватися в двох напрямках: за 
рахунок перерозподілу прибутку до оподатку-
вання у якості цільового фінансування іннова-
ційного оновлення необоротних активів та в 
дозволі скорочення строків експлуатації нео-
боротних активів на стільки, наскільки дозво-
ляє прибутковість організації за умови підтвер-
дженого оновлення виробничих потужностей 
після закінчення строків експлуатації.

Контроль за здійсненням державного про-
текціонізму в частині пільгового оподатку-
вання та спрямування коштів на інноваційне 
оновлення необоротних активів повинен здій-
снюватися за допомогою обов’язкових форм 
державної статистичної звітності. З цією метою 
пропонується застосування удосконаленої 
форми 11-ОЗ статистичний звіт «Звіт про наяв-
ність і рух основних засобів, амортизацію» зі 
скороченням терміну подання з річної на квар-
тальну.

На нашу думку, це дозволить акумулювати 
прибуток підприємства на збільшення аморти-
заційного фонду. Це допоможе державі контр-
олювати амортизаційну політику суб’єктів гос-

подарювання, які займають центральне місце в 
забезпеченні економічної стабільності.

Досвід країн з розвиненими ринковими від-
носинами свідчить про те, що важливою скла-
довою загального механізму управління гос-
подарською діяльністю підприємств є уміло 
сформована облікова та амортизаційна полі-
тика на підприємстві.

Розробка амортизаційної політики підпри-
ємства повинна являти собою комплексний 
процес моделювання, при якому проводиться 
аналіз грошових потоків від нарахування амор-
тизації різними методами, динаміка введення-
вибуття основних фондів, оподаткування і 
моделювання різних варіантів стану підпри-
ємства залежно від застосування тих чи інших 
заходів. Оптимальна амортизаційна та облі-
кова політика повинні визначатися на основі 
комплексного підходу виходячи з конкретних 
економічних умов діяльності підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз діючої системи амортизації вказує на необ-
хідність переходу від амортизації як засобу від-
шкодування вартості капіталу до амортизації, 
яка стимулює оновлення основного капіталу. 
Для цього пропонується використовувати най-
більш поширені на практиці регулятори для 
досягнення конкретних цілей.

При комплексному впровадженні переліче-
них заходів, підприємства зможуть здійснювати 
необхідну амортизаційну політику. Безпере-
чно, державна підтримка та додаткові ресурси 
дозволять прискорити технічне переоблад-
нання підприємств в бік інноваційної складової, 
але і власні ресурси, які підприємства зможуть 
спрямовувати на фінансування інноваційного 
розвитку дадуть потужний поштовх до еконо-
мічної стабільності.
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БУХГА ЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ ТА АУДИТ

Trachova D.M.

SOME ASPECTS DEPRECIATION POLICY OF ENTERPRISES

The article deals with economic content and objectives of depreciation policy in enterprises. The 
peculiarities of doing depreciation policy papers, scientists. The role of accelerated depreciation to stim-
ulate the development of innovative business and prospects for its use in joining the European Union. 
The world has accumulated vast experience in the use of depreciation. Its effective implementation of 
business activity in Ukraine will contribute to its improvement. Studied that in developed economies 
are mainly used accelerated depreciation methods. Thus domestic depreciation methodology fully con-
sistent with international standards. Currently, the process of depreciation enterprises is declarative 
component and its quality depends on the size and taxation of the company. Amounts accumulated 
depreciation accountants are not considered as part of its direct purpose, as a source of investment 
in the renewal of working capital. Sumy accumulated depreciation are used as leverage tax on taxable 
profits. The main directions of improvement of methodical provisions for depreciation policy formation 
enterprises. Determined the feasibility of accelerated depreciation methods. Proved that the deprecia-
tion policy reform should take place outside and from the middle of enterprises simultaneously. . Anal-
ysis of the current system of depreciation indicates the need to shift from depreciation as a means of 
recovery of capital to depreciation, which stimulates the renewal of fixed capital. For this purpose use 
the most common practice controls to achieve specific goals. Existing components forming the depre-
ciation fund company even from its own resources is impossible and requires effective implementation 
of the steps of the legal regulation of the state.

Keywords: accounting, depreciation, amortization policy of the enterprise.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРІВ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті досліджуються зміст та функціональні характеристики центрів професійної відпові-
дальності, що можуть бути ідентифіковані в цілях аудиту фінансової інформації. Визначено зміст 
функцій, що виконуються центрами професійної відповідальності, серед яких: прийняття клієнтів, 
забезпечення якості роботи, планування, делегування повноважень, збір та оцінювання аудитор-
ських доказів, оцінку та формалізацію результатів. Зазначене дало можливість ідентифікувати 
характеристики центрів професійної відповідальності чотирьох ієрархічних рівнів. Для кожного 
центру відповідальності були визначені чинники обмежень, що дає можливість адекватно іденти-
фікувати відповідальність аудитора за виконання завдань у кожному центрі. Застосування запро-
понованого підходу сприятиме теоретичному обґрунтуванню механізму реалізації професійної 
відповідальності та оптимізації професійної поведінки аудитора в контексті вирішення завдань 
аудиту фінансової інформації.

Ключові слова: аудит, професійна відповідальність аудитора, центри професійної відповідаль-
ності, ієрархія центрів професійної відповідальності, функції центрів професійної відповідаль-
ності, обмеженні професійної відповідальності аудитора.

В статье исследуются содержание и функциональные характеристики центров профессио-
нальной ответственности, которые могут быть идентифицированы в целях аудита финансовой 
информации. Определено содержание функций, выполняемых центрами профессиональной 
ответственности, среди которых: принятие клиентов, качества работы, планирование, делегиро-
вание полномочий, сбор и оценка аудиторских доказательств, оценку и формализацию резуль-
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татов. Это позволило идентифицировать характеристики центров профессиональной ответствен-
ности четырех иерархических уровней. Для каждого центра ответственности были определены 
факторы ограничений, что позволяет адекватно идентифицировать ответственность аудитора 
за выполнение задач в каждом центре. Применение предложенного подхода будет способство-
вать теоретическому обоснованию механизма реализации профессиональной ответственности и 
оптимизации профессионального поведения аудитора в контексте решения задач аудита финан-
совой информации.

Ключевые слова: аудит, профессиональная ответственность аудитора, центры профессиональ-
ной ответственности, иерархия центров профессиональной ответственности, функции центров 
профессиональной ответственности, ограничении профессиональной ответственности аудитора.

Постановка проблеми. Реалізація очікувань 
користувачів фінансової інформації шляхом 
виконання завдань аудиту передбачає, серед 
іншого, надання належного рівня впевненості в 
можливості її адекватного застосування.

Рівень впевненості, що її отримує користувач 
фінансової інформації за результатами аудиту, 
визначається багатьма чинниками, серед яких 
може бути визнано належне планування та 
виконання процедур аудиту, забезпечення 
дотримання вимог щодо професійної пове-
дінки аудитора, забезпечення отримання заці-
кавленими особами розуміння змісту і призна-
чення завдань, що мають бути виконані тощо. 
Неадекватне тлумачення відповідних аспектів 
аудитором та користувачами результатів його 
роботи призводить до неякісного виконання 
заходів аудиту, що є причиною зниження якості 
аудиторських послуг і, як наслідок, зростання 
імовірності неадекватного використання пере-
віреної фінансової інформації суб’єктами еко-
номічної діяльності.

Одним з механізмів запобігання виникненню 
таким проблемам, на наше переконання, є реа-
лізація механізму професійної відповідальності 
аудитора. Наявність претензій, що висуваються 
на адресу суб’єктів аудиторської діяльності, 
подання скарг на результати їх роботи до Ауди-
торської палати України свідчить, з одного боку, 
про те, що професійна відповідальність ауди-
тора часто застосовується як чинник захисту 
інтересів емітентів та користувачів фінансової 
інформації. Проте, аспекти притягнення ауди-
тора до відповідальності за результатами його 
роботи дають можливість довільного тлума-
чення зацікавленими особами змісту цього 
чинника. Зокрема, це стосується ідентифікації 
окремих елементів професійної відповідаль-
ності аудитора, що визначають особливості її 
виникнення, визнання, а також – зміст відповід-
них заходів та підстави їх застосування.

Зважаючи на це, потребують належного тео-
ретичного обґрунтування організаційні та мето-
дичні підходи, спрямовані на ідентифікацію та 
забезпечення реалізації аспектів професійної 
відповідальності аудиторів під час виконання 
завдань аудиту фінансової інформації, що обу-

мовлює актуальність дослідження, результати 
якого викладені у статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
свідчить про наявність різних підходів щодо 
визначення змісту професійної відповідаль-
ності аудиторів.

Відповідальність аудитора визначається у 
нормативно-правових документах загального 
(Закон України «Про аудиторську діяльність» [1] 
та професійного (Міжнародні стандарти контр-
олю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг [2]). У наведених 
та інших нормативних документах визнача-
ються підстави для визнання відповідальності 
аудитора як під час виконання завдань аудиту, 
так і при формуванні аудиторського звіту.

Проблема професійної відповідальності 
аудитора розглядається також в публікаціях 
вітчизняних та закордонних науковців і прак-
тиків. Розкриттю окремих аспектів зазначеної 
проблеми присвячені роботи Р. Адамса [3], 
Е. Аренса, Дж. Лоббека [4], С.В. Бардаша [5], 
В.П. Бондаря [6], Ф.Ф. Бутинця, [7], В.В. Голо-
вача [8 ; 9], Н.І. Дорош [10], О. Козки [11], А. Кли-
мова [12] та ін.

Результати переважної більшості наукових 
досліджень свідчать про ототожнення авторами 
професійної відповідальності аудитора з його 
юридичною відповідальністю як суб’єкта підпри-
ємництва або виконавця певного виду роботи.

Проте, на нашу думку, доцільно визнати, 
що професійна відповідальність аудитора не 
може бути повністю еквівалентною до наведе-
них категорій. Це пояснюється змістом завдань 
аудиту, які передбачають реалізацію неформа-
лізованих очікувань користувача. Така реалі-
зація є можливою лише шляхом застосування 
професійних підходів до виконання поставле-
них завдань, які ґрунтуються на суб’єктивному 
розумінні аудитором їх змісту та призначення. 
Зважаючи на це, юридичні аспекти відповідаль-
ності аудитора, властиві для суб’єкта економіч-
них відносин, не можуть розповсюджуватися 
на відповідальність, виникнення якої пов’язане 
із застосуванням професійних, а не юридично 
встановлених підходів виконання завдань 
аудиту фінансової інформації.
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Визнаючи широкий спектр існуючих під-
ходів щодо визначення змісту професійної 
відповідальності аудиторів, варто відзначити 
недостатнє розкриття в наукових публікаціях 
характеристики її окремих елементів, зокрема – 
механізмів професійної відповідальності.

Зважаючи на це, метою дослідження, 
результати якого викладені у статті, визнача-
ється ідентифікація та характеристика центрів 
професійної відповідальності аудитора, які є 
одним з елементів її механізму.

Результати проведеного дослідження свід-
чать про те, що механізми професійної відпо-
відальності аудитора розкриваються через 
елементи, пов’язані з визначенням центрів від-
повідальності, та делегування їм відповідних 
повноважень, реалізація яких сприятиме вирі-
шенню завдань аудиту фінансової інформації.

Визначення центрів професійної відпо-
відальності, на наш погляд, має враховувати 
зміст функцій, за вирішення яких відповідають 
окремі учасники виконання завдань аудиту 
фінансової інформації. Зважаючи на це, пропо-
нуємо наступне визначення:

Центром професійної відповідальності в 
аудиті фінансової інформації є функціональна 
одиниця, що входить до складу суб’єкта аудиту 
та/або бере участь у вирішенні завдань відпо-
відно до делегованих з цією метою повноважень.

Види центрів професійної відповідальності 
визначаються, виходячи зі змісту делегованих 

повноважень (функцій). Основні види таких 
функцій наведені на рис. 1.

Зміст наведених на рис. 1 функцій визнача-
ється відповідними функціональними завдан-
нями аудиту фінансової інформації.

Рис. 1. Функції, що виконуються центрами 
професійної відповідальності в аудиті 

фінансової інформації [розробка автора]

На рис. 2 запропоновано схему розподілу 
визначених функцій між центрами професій-
ної відповідальності, виходячи з функціональ-
ної характеристики виконання завдань аудиту 
фінансової інформації.

Нами пропонується визначати центри відпо-
відальності чотирьох рівнів.

Рівень 1 – рівень суб’єкта аудиту, який вико-
нує функції, пов’язані з прийняттям клієнта, 
делегуванням повноважень особі, що відпо-

 

 

 

 

Особа, відповідальна за 
виконання завдання (аудитор) 

Аудитори 

Функції 

Прийняття 
клієнта

Забезпечення якості 
роботи

Планування Делегування 
повноважень

Збір та оцінювання 
аудиторських доказів 

Оцінка та формалізація 
результатів

Керівник суб’єкта аудиту Система управління якістю 

Центри відповідальності

1 рівень 

2 рівень 

3 рівень 

Експерти Персонал клієнта Інші аудитори Асистенти аудиторів 4 рівень 

Умовні позначення: Функціональний зв'язок між центрами відповідальності 
 Функції, що виконують центри відповідальності 1 рівня 
 Функції, що виконують центри відповідальності 2 рівня 
 Функції, що виконують центри відповідальності 3 рівня 
Функції, що виконують центри відповідальності 4 рівня 

Рис. 2. Центри професійної відповідальності в аудиті фінансової інформації 
Розробка автора
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відає за виконання завдання, а також забез-
печення належної якості роботи в інтересах 
замовника.

На рівні 2 центром відповідальності визна-
чається особа, відповідальна за виконання 
завдання аудиту фінансової інформації, яка 
забезпечує реалізації функцій делегування 
повноважень аудиторам, планування, збору 
та оцінювання аудиторських доказів, оцінки та 
формалізації результатів процесів та окремих 
аудиторських процедур, а також – забезпе-
чення якості виконання завдань аудиту.

Для цілей вирішення завдань аудиту фінан-
сової інформації, центри професійної відпові-
дальності рівня 3 (аудитори) в межах здійсню-
ють планування та виконання окремих видів 
аудиторських процедур, делегують повнова-
ження асистентам, експертам, працівникам 
клієнта, іншим аудиторам щодо збирання ауди-
торських доказів, оцінює результати виконаної 
роботи, делегованої іншим особам, та сприяє 
забезпеченню належної якості виконання 
завдання.

Відповідно до делегованих повноважень, 
центри відповідальності рівня 4, реалізують 
функції отримання та оцінювання аудитор-
ських доказів та забезпечення належної якості 
виконання завдання.

Таким чином, можна зробити висновок про 
те, що для центрів професійної відповідаль-
ності різних рівнів в аудиті фінансової інформа-
ції властиві різні набору делегованих їм функ-
цій. При цьому, виконання окремих функції 
на різних етапах аудиту здійснюється різними 
центрами відповідальності.

Слід зауважити, що реалізація функції 
забезпечення якості виконання завдання з 
аудиту фінансової інформації передбачена 
для суб’єктів кожного з ідентифікованих рів-
нів відповідальності. Це, на наш погляд, має 
забезпечити належну якість роботи кожного 
виконавця, що в цілому сприятиме досягненню 
рівня якості, що відповідатиме очікуванням 
користувачів.

Доцільно також звернути увагу на ієрархію 
центрів професійної відповідальності. Підпо-
рядкованість центрів нижчого рівня центрам 
вищого безпосередньо визначається змістом 
функціонального підпорядкування, що забез-
печує, з одного боку, можливість делегувати 
певні повноваження, з іншого – оцінити якість 
роботи центрів, яким зазначені повноваження 
були делеговані. При цьому, відповідно до 
делегованих повноважень (функцій), відповід-
ним центрам делегується і відповідальність за їх 
виконання. Саме наявність повноважень щодо 
реалізації функцій дає можливість визнати від-
повідальність відповідних центрів за забезпе-

чення належної якості реалізації делегованих 
функцій.

Отже, використовуючи розподіл функцій 
між центрами професійної відповідальності 
(рис. 2), виникає можливість:

1) ідентифікувати підзвітність окремих цен-
трів та осіб, що можна використати при опти-
мізації системи управління діяльністю суб’єкта 
аудиту;

2) визначити (делегувати) повноваження 
представникам центрів відповідного рівня, вра-
ховуючи їх ресурсне забезпечення;

3) забезпечити контроль за виконанням 
кожної делегованої функції особою, що здій-
снила делегування.

Таким чином, є можливим здійснення обме-
ження та розподілу відповідальності як засобу 
забезпечення елементів її механізму.

Обмеження відповідальності стосується, 
зокрема, змісту функцій, які не мають бути 
обов’язково реалізовані представниками кон-
кретного центру відповідальності.

Як правило, таке обмеження визнається 
у випадку, коли представник центру відпо-
відальності будь-якого рівня звільняється від 
обов’язкового виконання певних заходів для 
цілей реалізації відповідних функцій, але не 
звільняється від забезпечення реалізації таких 
функцій. Зокрема, залучені експерти відпо-
відають за якість виконання делегованих ним 
видів робіт, але звільняються від оцінювання 
їх результатів, оскільки відповідальність за 
результати аудиту, і відповідно, за можливість 
і порядок врахування роботи експерта несе 
особа, відповідальна за виконання завдання.

Обмеження можуть стосуватися і відповідаль-
ності суб’єкта аудиту в цілому, коли ідентифі-
кується предмет відповідальності на етапі укла-
дання договору про виконання завдань з аудиту.

Інший вид обмеження професійної відпові-
дальності – обмеження у часі. Такі види обме-
жень можуть бути ідентифіковані у випадку, 
коли після передачі результатів виконання 
завдання замовнику у фінансову інформацію, 
що пройшла аудит, були внесені зміни.

Також, за певних обставин, відповідальність 
аудитора може бути обмежена у часі, зокрема – 
при визначенні періоду, щодо якого, на думку 
аудитора, може бути застосоване припущення 
про безперервність діяльності підприємства.

У табл. 1 наведені основні аспекти, що 
можуть вплинути на обмеження професійної 
відповідальності аудиторів. Виходячи з даних, 
наведених у табл. 1, можна зробити висновок 
про те, що обмеження професійної відповідаль-
ності, в цілому, залежать від рівня повноважень 
щодо реалізації певних функцій, делегованих 
до відповідного центру.



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 149

БУХГА ЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ ТА АУДИТ

Зокрема, для рівня 1, властиві обмеження, 
які пов’язані зі змістом предмету відповідаль-
ності, що визначається під час встановлення 
стосунків з клієнтом та визначення змісту 
завдань, що мають бути виконані.

Водночас, приймаючи рішення щодо подаль-
шої співпраці з потенційним клієнтом, керівник 
суб’єкта аудиту має виконати заходи, спрямо-
вані на забезпечення дотримання низки умов, 
насамперед – наявності необхідних ресурсів та 
відсутності загроз незалежності. Зміст зазна-
чених заходів і визначає характер обставин, 
через які може бути обмежена відповідальність 
керівника як представника центру відповідаль-
ності рівня 1.

Натомість, варто звернути увагу, що наяв-
ність і функціонування системи управління 
якістю у суб’єкта аудиту є однією з передумов 
реалізації очікувань користувачів результатів 
роботи суб’єкта. Зважаючи на це, обґрунтова-
ним можна визнати відсутність будь-яких обме-
жень у відповідальності зазначеного центру 
відповідальності рівня 1.

Для представників центрів відповідальності 
рівня 2 (особи, відповідальні за виконання 
завдань), характерними є обмеження, пов’язані 
з відсутністю доступу до будь-якої інформації, 
що може бути використана під час формування 
звіту за результатами аудиту. Таке обмеження 
стосується необхідності висловлення думки у 

Таблиця 1
Чинники обмежень професійної відповідальності аудитора

Центри 
відповідальності

Чинники обмежень, 
пов’язані з 

виконанням окремих 
заходів

Чинники обмежень, 
пов’язані з 

реалізацією окремих 
функцій

Чинники обмежень у часі

Керівник суб’єкта 
аудиту – зміст заходу – предмет відповідаль-

ності суб’єкта аудиту

– тривалість повноважень 
 – тривалість дії сертифікату 
 – внесення змін до фінансо-
вої інформації після опри-
люднення звіту 
 – наявність обмежень у 
застосуванні припущень 
щодо фінансової інформації

Система управ-
ління якістю – обмеження відсутні – обмеження відсутні обмеження відсутні

Особа, відпові-
дальна за вико-
нання завдання

– відсутність доступу 
до інформації 
 

– обмеження відсутні

– тривалість повноважень 
 – тривалість дії сертифікату 
 – внесення змін до фінансо-
вої інформації після опри-
люднення звіту 
 – наявність обмежень у 
застосуванні припущень 
щодо фінансової інформації

Аудитори
– відсутність доступу 
до інформації 
 – зміст заходу

– зміст функції – тривалість повноважень 
 – тривалість дії сертифікату

Асистенти ауди-
тора – зміст заходу

– зміст функції та 
спосіб використання 
результатів її вико-
нання

– тривалість повноважень

Експерти* – зміст заходу

– зміст функції та 
спосіб використання 
результатів її вико-
нання

– тривалість повноважень 
 – професійні вимоги щодо 
застосування окремих 
методик

Персонал клі-
єнта* – зміст заходу

– зміст функції та 
спосіб використання 
результатів її вико-
нання

– тривалість повноважень

Інші аудитори* – зміст заходу

– зміст функції та 
спосіб використання 
результатів її вико-
нання

– тривалість повноважень

Розробка автора
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випадку, коли за результатом виконання окре-
мих заходів аудитор не може її сформувати 
через відсутність достатньої кількості необ-
хідної для цього інформації. Натомість, особа, 
яка відповідає за виконання завдання завжди 
визнає відповідальність за виконання делегова-
них їй функцій, що підтверджується її підписом 
в аудиторському звіті.

Для центру відповідальності рівня 3 (ауди-
тор) також є властивою причиною обмеження 
відсутність доступу до інформації. При цьому, 
визнання цієї причини обумовлюється, насам-
перед необхідністю отримання та оцінювання 
аудиторських доказів, на основі яких особа, 
відповідальна за виконання завдання, прийма-
тиме рішення щодо оцінювання окремих харак-
теристик фінансової інформації. Зважаючи на 
це, до центрів відповідальності рівня 3 деле-
гується виконання функцій і окремих заходів. 
Тому, саме зміст відповідних заходів і функцій, 
а також відсутність доступу до окремої інфор-
мації можуть вплинути на обмеження відпові-
дальності.

Характер заходів, делегованих функцій та 
особливості їх використання в аудиті фінан-
сової інформації можуть стати причиною 
обмеження відповідальності для представни-
ків центру рівня 4. Оскільки зазначені центри 
отримують повноваження на отримання та 
оцінювання інформації, що буде використана 
в роботі центрів вищого рівня, саме зазначені 
аспекти необхідно враховувати під час визна-
ння можливості обмеження професійної відпо-
відальності виконавців.

Обмеження професійної відповідальності в 
аудиті фінансової інформації у часі стосуються, 
за винятком системи управління якістю, всіх 
центрів.

Система управління якістю не повинна мати 
обмежень у зв’язку з необхідністю її існування 
та функціонування незалежно від наявності 
завдань, які мають бути виконані аудиторами, 
характеру зазначених завдань та етапу їх вико-
нання.

Обмеження професійної відповідальності у 
часі для інших її центрів визначаються, насам-
перед, тривалістю їх повноважень, визначених 
як договірними умовами, так і професійними 
(тривалість чинності сертифікатів аудитора, 
свідоцтва про внесення в реєстр суб’єктів ауди-
торської діяльності, професійні обмеження в 
роботі залучених експертів тощо).

Водночас, обмеження професійної відпові-
дальності виконавців завдань аудиту фінансо-
вої інформації у часі визначається і окремими 
обставинами виконання самого завдання. З 

одного боку, відповідальність може бути обме-
жена у часі заходами, які вживаються управ-
лінським персоналом клієнта до моменту 
оприлюднення фінансової інформації та ауди-
торського звіту (наприклад, при визначенні 
терміну дії припущень про тривалість безпе-
рервної діяльності суб’єкта господарювання, 
які мають бути оцінені аудитором).

З іншого – обмеження професійної відпо-
відальності в аудиті фінансової інформації у 
часі може виникнути внаслідок внесення змін 
до інформації після оприлюднення аудитором 
звіту за результатами виконаного завдання.

Обмеження у часі виникають також в момент 
припинення виконання аудитором функцій, 
пов’язаних з отриманням та оцінюванням ауди-
торських доказів та початку підготовки ауди-
торського звіту. При цьому, відповідальність 
стосується лише результатів тих заходів, які 
були виконані аудитором до моменту початку 
підготовки звіту.

Розподіл професійної відповідальності в 
аудиті фінансової звітності здійснюється за 
кількома методами.

1) за функціями, які виконують окремі цен-
три різного рівня. Відповідальність в даному 
випадку наступає лише за виконання делегова-
них функцій, що мають бути реалізовані відпо-
відними центрами;

2) за способом розподілу. Пропонується 
ідентифікувати такі види розподілу професій-
ної відповідальності в аудиті:

– адміністративний, що ґрунтується на 
визначенні відповідальності з урахуванням 
змісту делегованих функцій. Як правило, здій-
снюється на рівні суб’єкта аудиту між центрами 
відповідальності;

– юридичний, що ґрунтується на вимогах 
нормативно-правових документів і здійсню-
ється між суб’єктом аудиту і клієнтом, інфор-
мація якого досліджується;

– фінансовий, що здійснюється шляхом 
страхування відповідальності суб’єкта аудиту 
страховою компанією, яка приймає на себе 
частину ризиків виконавця завдань аудиту 
фінансової інформації шляхом, висловлених у 
вартісному виразі.

Забезпечення елементу професійної відпо-
відальності суб’єктів аудиту фінансової інфор-
мації, пов’язаного з розподілом повноважень, 
здійснюється шляхом застосування санкцій, 
рівень яких відповідає делегованим повнова-
женням.

Висновки з проведенного дослідження. 
Таким чином, проведене дослідження дало 
можливість ідентифікувати та охарактеризу-
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вати центри професійної відповідальності ауди-
тора, які є одним з елементів її механізму.

Центром професійної відповідальності в 
аудиті фінансової інформації визначено функ-
ціональну одиниця, що входить до складу 
суб’єкта аудиту фінансової інформації та/або 
бере участь у вирішенні завдань відповідно до 
делегованих з цією метою повноважень. Таке 
визначення дає можливість ідентифікувати 
осіб, діяльність яких відповідно до встановле-
ної ієрархі та делегованих функцій може бути 
визнане джерелом виникнення професійної 
відповідальності суб’єкта аудиту.

Для кожного центру відповідальності були 
визначені чинники обмежень, що дає можливість 
адекватно ідентифікувати відповідальність ауди-
тора за виконання завдань у кожному центрі.

Застосування запропонованого підходу, на 
нашу думку, сприятиме теоретичному обґрун-
туванню механізму реалізації професійної від-
повідальності та оптимізації професійної пове-
дінки аудитора в контексті вирішення завдань 
аудиту фінансової інформації, що забезпе-
чить підвищення якості аудиторських послуг 
та довіри до аудиту як незалежного інституту 
фінансового контролю.
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Sherstiuk O.L.

THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF CENTERS  
OF THE PROFESSIONAL RESPONSIBILITY IN THE AUDIT  

OF FINANCIAL INFORMATION

The research carried out in the article has provided an opportunity to identify and characterize the 
centers of professional responsibility of the auditor that is one of the its element.

The Center of professional responsibility in audit of financial information is determined as a func-
tional unit, which is part of the subject of the audit and / or participates in problems solving in accord-
ance with delegated powers for this purpose. This definition contributes to the possibility of identifica-
tion of persons whose activities accordance with established hierarchies and delegated functions, can 
be recognized as a source of professional responsibility of audit subject.

For each center of responsibility we identified the factors of limitations, which enables to adequately 
identify the auditor’s responsibility for tasks executing in each center.

Limitation of responsibility applies to the content of functions which are not must be implemented 
by the specific center of responsibility necessarily. Limitations may apply to responsibility of auditing 
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in general, when its subject identified during the agreement for audit. Limitations in time is the another 
kind of professional responsibility limitations. Limitations in time is the another kind of professional 
responsibility limitations.

Distribution of professional responsibility in the audit of financial information possible according 
with functions that separate centers at various levels perform, and the method of distribution.

The element of professional responsibility of subjects in audit of financial information related to the 
distribution of powers may be provide is carrying out by the application of sanctions, which corre-
sponds to the level of delegated authority.

Keywords: audit, professional responsibility of auditor, centers of professional responsibility, the 
hierarchy of centers of professional responsibility, functions of centers of professional responsibility, 
limitation of professional responsibility of auditor.
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОНТРАКТІВ

Обґрунтовано необхідність удосконалення чинної моделі бухгалтерського обліку на основі 
використання нових методологічних інструментів. Виділено фактори, що зумовлюють необхід-
ність пошуку нових методів здійснення наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку. 
Ідентифіковано дві причини недостатності використання неоінституційних концепцій в бухгалтер-
ському обліку. Обґрунтовано доцільність використання теорії контрактів для подальшого розви-
тку національної системи бухгалтерського обліку на двох її рівнях. Виділено три основні напрями 
розвитку бухгалтерського обліку в розрізі теорії контрактів, які дозволяють піднести облікову 
науку на новий якісний рівень (агентська теорія, контрактна теорія, позитивна теорія). Розкрито 
роль неінституційних досліджень в удосконаленні процедурних аспектів ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності підприємств.

Ключові слова: теорія контрактів, агентська теорія, позитивна теорія бухгалтерського обліку, 
інституційна теорія обліку.

Обоснована необходимость совершенствования действующей модели бухгалтерского учета 
на основе использования новых методологических инструментов. Выделены факторы, обуслов-
ливающие необходимость поиска новых методов проведения научных исследований в области 
бухгалтерского учета. Идентифицировано две причины недостаточности использования неоин-
ституциональных концепций в бухгалтерском учете. Обоснована целесообразность использова-
ния теории контрактов для дальнейшего развития национальной системы бухгалтерского учета на 
двух ее уровнях. Выделены три основных направления развития бухгалтерского учета в разрезе 
теории контрактов, которые позволяют поднять учетную науку на новый качественный уровень 
(агентская теория, контрактная теория, позитивная теория). Раскрыта роль неоинституциональ-
ных исследований в совершенствовании процедурных аспектов ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности предприятий.

Ключевые слова: теория контрактов, агентская теория, позитивная теория бухгалтерского 
учета, институциональная теория учета.

Постановка проблеми. Для забезпечення 
прогресивного розвитку бухгалтерського 
обліку як науки необхідним є адекватне удо-
сконалення існуючого або використання нового 
методологічного інструментарію. Такий про-
цес є об’єктивною тенденцією та є резуль-

татом реагування на втрату довіри до ролі 
облікової інформації в процесі прийняття еко-
номічних рішень, що відбулось в результаті 
всесвітньо відомих корпоративних скандалів 
початку ХХІ-го століття з такими компаніями як 
«Enron», «Parmalat», «WorldCom», «CMS Energy», 
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«Sunbeam», «Nicor» та ін., а також із викриттям 
корупції в сфері зовнішнього аудиту. Окрім 
цього, на бухгалтерський облік значною мірою 
впливають зміни, які відбуваються в світовій 
економічній системі (постіндустріалізація, інно-
ватизація, інформатизація), що передбачає 
необхідність розробки нових підходів і концеп-
цій, які відрізняються від неокласичної облікової 
моделі обробки інформації. Внаслідок цього має 
бути кардинально переосмислена роль бухгал-
терської професії в суспільстві та порядок здій-
снення бухгалтерських наукових досліджень 
шляхом встановлення їх адресності та обґрун-
тування їх релевантності для потреб розвитку 
облікової практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку національної системи 
бухгалтерського обліку на основі викорис-
тання інституційного інструментарію приді-
ляли увагу Е.С. Гейер, В.М. Диба, В.В. Євдоки-
мов, В.М. Жук, О.О. Канцуров, С.Ф. Легенчук, 
Н.О. Лоханова, В.М. Метелиця, О.М. Петрук, 
К.В. Романчук, І.Б. Садовська та ін.

Мета статті полягає в ідентифікації та обґрун-
туванні актуальних напрямів розвитку бухгал-
терського обліку в контексті теорії контрактів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах виникнення об’єктивної необхідності 
запровадження нової моделі бухгалтерського 
обліку, яка б враховувала сучасні тенден-
ції розвитку економіки та зміну середовища 
облікової системи, міжнародні та національні 
регулятори інтерпретують існуючу ситуацію як 
сигнал для посилення контролю за процедур-
ними аспектами ведення обліку, складання та 
оприлюднення фінансової звітності, свідчен-
ням чого є зміни в підходах до проведення 
аудиту фінансової звітності, що були реалізо-
вані в Законі Сарбейнса-Окслі (Title II – Auditor 
independence) [1, с. 27-31]. При цьому, майже 
зовсім ігнорується необхідність удосконалення 
змістовних аспектів існуючої облікової моделі, 
яка має бути удосконалена і використанням 
адекватного методологічного інструментарію.

Пошук нових методів здійснення наукових 
досліджень в сфері бухгалтерського обліку 
зумовлений наступними факторами:

– частковою неадекватністю облікової сис-
теми сучасному рівню розвитку економіки, яка 
характеризується тенденціями глобалізації, 
постіндустріалізації та лібералізації;

– зростанням ролі нематеріальних факто-
рів в діяльності підприємств, появою значної 
кількості інноваційно- та технологічно-містких 
підприємств, що здійснюють значні інвестиції в 
розвиток інтелектуального капіталу;

– дизфункцією інституту облікової оцінки 
на основі витратного підходу, що зумовила 

необхідність запровадження концепції спра-
ведливої вартості;

– ідеологічною кризою бухгалтерської про-
фесії в Україні внаслідок превалювання ролі і 
значення податкового обліку в бухгалтерській 
практиці;

– значним впливом процесу гармоніза-
ції облікових систем на наукові дослідження 
в сфері бухгалтерського обліку, коли МСФЗ 
починають виступати дослідницьким зразком, 
на досягнення якого повинні бути спрямовані 
такі дослідження.

На сьогодні відсутні ідеальні теорії або і кон-
цепції, які б дозволили вирішити всі існуючі про-
блеми в сфері бухгалтерського обліку, кожна 
з них має свої недоліки і обмеження при вико-
ристанні на практиці. Застосування деяких із них 
призвело до негативних наслідків, які можуть 
бути вирішені лише за допомогою втручання 
регуляторів в процес ведення та організації бух-
галтерського обліку на підприємствах. Зокрема, 
як відмічають з цього приводу Дж. Коен та 
Л. Холдер-Уебб, надмірний імпорт «наукових» 
підходів в наукові дослідження та викладання 
спричинили позбавлення бухгалтерського 
обліку своїх моральних і етичних контекстів, 
внаслідок чого прагнення до наукової суворості 
зіграло непряму роль в появі облікових скан-
далів [2, с. 27]. Внаслідок цього, однією із задач 
дослідників в сфері бухгалтерського обліку є 
розробка нових дієвих механізмів, які дозволя-
ють усунути можливість зловживань суб’єктами 
ведення обліку в межах компетенцій, які визна-
чені системою облікового регулювання.

Існування в сучасних умовах системи регу-
лювання бухгалтерського обліку є реакцією 
на неможливість вирішити всі існуючі облікові 
проблеми самостійно бухгалтерам підпри-
ємств. Ринок формування облікової інфор-
мації не може бути повністю нерегульованим, 
подібно до товарних ринків, оскільки в процесі 
його функціонування виникає значна кількість 
проблем з підготовки облікової інформації, які 
мають негативні наслідки для її користувачів. 
Зокрема, найбільш незахищеними за умови 
відсутності системи облікового регулювання 
залишаються інвестори, оскільки прийняті 
ними інвестиційні рішення значною мірою 
залежать від поведінки суб’єктів генерування 
облікової інформації. Одним із найбільш аргу-
ментованих прикладів чого є криза 1929 року в 
США, основною із причин настання якої стала 
відсутність регулювання облікової системи 
підприємств, що призвело до надмірної пере-
оцінки цінних паперів учасниками фінансового 
ринку і до його подальшого краху.

При використанні нових методологічних 
інструментів в процесі здійснення наукових 
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досліджень слід обов’язково проводити порів-
няльний аналіз переваг та недоліків, які виника-
ють в результаті їх застосування для описання 
та пояснення особливостей функціонування 
системи бухгалтерського обліку. Також слід 
враховувати, що економічні теорії, моделі та 
концепції, які пропонують використовуватись 
дослідниками при вирішенні певних облікових 
проблем, повинні бути обов’язково релевант-
ними чинній обліковій практиці (стосуватись 
реальних облікових проблем та ілюструвати 
існуючі тенденції розвитку облікової практики).

В останні роки в Україні для подальшого 
розвитку бухгалтерського обліку вітчизня-
ними вченими широко використовується інсти-
туційна економічна теорія, яка дозволяє під 
іншим кутом зору подивитись на існуючі облі-
кові проблеми, переосмислити їх та запропону-
вати нові та нестандартні шляхи їх вирішення, а 
також сформулювати перспективи подальшого 
розвитку бухгалтерського обліку як соціально-
економічного інституту.

На сьогодні вітчизняними вченими здійснені 
значні зрушення в напрямі розробки концепції 
бухгалтерського інституціоналізму, свідченням 
чого є поява монографічних праць та дисертацій, 
в яких активно використовується інституційний 
інструментарій для здійснення наукових пошу-
ків та одержані нові підходи до вирішення про-
блематики обліково-аналітичного спрямування. 
Зокрема, проф. В.М. Жуком розроблені основи 
інституційної теорії бухгалтерського обліку, яка 
дозволяє визначити фундаментальні орієнтири 
реформування і подальшого розвитку вітчизня-
ної бухгалтерської діяльності [3, с. 3]. О.О. Канцу-
ровим розроблено інституційну модель бухгал-
терського обліку в Україні [4, с. 146-208] шляхом 
виділення її структури, здійснення інституційної 
сегментації бухгалтерського обліку, обґрунту-
вання інституційних взаємозв’язків в сфері фор-
мування облікової інформації. М.В. Метелиця 
теоретично обґрунтував політику еволюційного 
розвитку бухгалтерської професії на засадах 
неоінституціоналізму та інституціональної тео-
рії бухгалтерського обліку, а також встановив, 
що формування політики розвитку майбут-
ньої бухгалтерської діяльності має спиратися 
на положення інституційної економічної теорії 
[5, с. 84, 89]. Проф. Н.О. Лоханова дослідила 
питання системної інституціоналізації обліку в 
управлінні економічною стійкістю підприємств 
[6, с. 17-18]. Окремі аспекти впливу інституційних 
змін на облік окремих облікових об’єктів (акти-
вів, прибутку, нематеріальних активів) дослі-
джені в працях К.В. Романчук [7], Е.С. Гейер [8] 
та В.М. Диби [9]. Визначальною ознакою здій-
снених авторами досліджень є використання 
положень інституційної теорії для розвитку сис-

теми бухгалтерських наукових знань та удоско-
налення бухгалтерської практики.

Проведений аналіз існуючих подібних під-
ходів дозволяє констатувати, що якщо аналізу 
і вивченню поглядів основоположників інститу-
ціоналізму (Т. Веблена, Дж. Коммонса, В. Міт-
челла, Дж. Гелбрейта та ін.) приділяється значна 
увага вітчизняними вченими та існують зна-
чні напрацювання в сфері інституційної теорії 
обліку, то неоінституційні дослідження майже 
не знайшли широкого використання для удо-
сконалення теоретико-методологічних основ 
бухгалтерського обліку в Україні. Існування 
такої ситуації, на нашу думку, обґрунтовується 
наступними причинами:

1) Достатня новизна неоінституційної теорії, 
яка виникла в другій половині ХХ-го століття, 
пояснює той факт, що значна частина її напря-
мів на сьогодні перебувають в стадії розвитку і 
удосконалення, тому бухгалтерський облік, як 
функціонально залежна від економічної теорії 
сфера наукових знань, ще не встиг в достат-
ній мірі «абсорбувати» основні неоінституційні 
постулати та припущення для удосконалення 
своїх теоретико-методологічних засад.

Зокрема, як відмічає з цього приводу 
Т. Еггертсон, неоінституційна економічна тео-
рія доки знаходиться на «розвідувальній» ста-
дії: немає повної згоди з приводу визначень і 
термінології, математичні моделі використо-
вуються меншою мірою, ніж в роботах остан-
нього часу з мікроекономічної теорії, однак 
наявний більш сильний акцент на емпіричне 
тестування [10, с. 20-21]. В той же час, результати 
досліджень вчених неоінституціоналістів, які 
окремі дослідники визнають революційними в 
економічній науці подібно до досліджень мар-
жиналістів або кейнсіанців, широко використо-
вуються в зарубіжних дослідженнях з бухгал-
терського обліку і аудиту, зокрема, в контексті 
розгляду проблематики стандартизації бухгал-
терської діяльності, облікової політики, бухгал-
терського вибору, креативного обліку, обліко-
вого консерватизму та ін.

Широке використання неоінституційних 
досліджень в бухгалтерському обліку є лише 
справою часу, оскільки саме неоінституційна 
теорія дозволяє пояснити і обґрунтувати ті 
прогалини функціонування бухгалтерського 
обліку, як окремого соціально-економічного 
інституту, які не змогли бути пояснені пред-
ставниками неокласичного підходу внаслідок 
недостатнього використання інституційного 
контенту, що є характерним для неокласичного 
методологічного інструментарію.

2) Достатня відмежованість неоінституцій-
ної теорії від тих аспектів функціонування під-
приємства, які підлягають бухгалтерському 
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відображенню, є ще однією перепоною на 
шляху до її застосування в сфері бухгалтер-
ського обліку. Неоінституційна теорія напряму 
не пов’язана із традиційними об’єктами бухгал-
терського обліку або з його методологією, а 
передбачає виокремлення нових об’єктів інсти-
туційного аналізу, які не завжди можна розгля-
дати як елемент облікової системи (трансак-
ційні витрати, контракти, процедура здійснення 
вибору тощо).

В той же час, положення неоінституційної 
теорії напряму стосуються діяльності організа-
ції та суб’єкта ведення бухгалтерського обліку. 
Зокрема, теорія контрактів, як один із прогре-
сивних напрямів неоінституційної економічної 
теорії, пов’язана із проблемами регулювання 
бухгалтерського обліку, застосування профе-
сійного судження бухгалтера, реалізації облі-
кової політики підприємства, пов’язана із про-
блемою можливості варіювання показниками 
фінансового стану та результатів діяльності під-
приємства за допомогою креативного обліку 
тощо. 

Одним із основних припущень, на яких 
вона базується, є можливість розгляду будь-
якого підприємства як сукупності контрактів 
між його працівниками, клієнтами, менедже-
рами, акціонерами, постачальниками, аудито-
рами тощо. Система бухгалтерського обліку в 
контексті даного припущення є інструментом, 
який сприяє реалізації таких контрактів шля-
хом надання інформації про рух (надходження, 
перетворення, вибуття) ресурсів підприємства, 
а також процедурні аспекти виконання контр-
актів їх учасниками. З іншого боку, облікова 
система, яка з позиції менеджменту також є 
одним із об’єктів організації, теж може бути роз-
глянута як сукупність контрактних відносин, що 
зумовлює можливість застосування контрак-
тної теорії для удосконалення організації обліку 
на підприємствах. Таким чином, подвійна роль, 
яку виконує бухгалтерський облік в контексті 
теорії контрактів, як інструмент контролю за їх 
виконанням і як об’єкт контрактних відносин, 
значно актуалізує необхідність її застосування 
в процесі здійснення наукових досліджень в 
сфері обліку. Зокрема, це дозволяє викорис-
товувати основні положення теорії контрактів 
для удосконалення національної системи бух-
галтерського обліку на наступних рівнях:

– на рівні системи облікових стандартів, 
оскільки з позиції неоінституційної теорії про-
цес розробки облікових стандартів є реакцією 
на недосконалості ринку облікової інформації. 
Враховуючи існування різносторонніх інтер-
есів щодо змістовного наповнення облікових 
стандартів, які лобіюються різними зацікав-
леними сторонами (інвестори, позичальники, 

власники та менеджмент компаній, фінансові 
аналітики та ін.), кінцевий продукт даного про-
цесу, тобто систему облікових стандартів (кра-
їни або міжнародну (МСФЗ)), слід розуміти як 
результат домовленостей та компромісів між 
обліковими регуляторами та всіма зацікавле-
ними сторонами;

– на рівні конкретного підприємства, 
оскільки на сьогодні, в умовах існування 
можливості вибору альтернативних варіан-
тів облікового відображення, представлених 
в національних П(С)БО, у суб’єктів ведення та 
організації бухгалтерського обліку існує мож-
ливість впливу на фінансовий стан та резуль-
тати діяльності підприємства.

Таким чином, теорія контрактів створює 
формальну концепцію для вивчення контр-
актних відносин, які стосуються побудови та 
функціонування системи бухгалтерського 
обліку на підприємстві, та може розглядатись 
як потужний інструмент вирішення актуальних 
облікових проблем, які постали перед дослід-
никами при переході до більш лібералізованої 
системи облікового регулювання. На сьогодні 
дана концепція вважається одним із провідних 
напрямів подальшого розвитку неоінституцій-
ної економічної теорії, що тісно пов’язана із 
теорією прав власності та теорією трансакцій-
них витрат, однак передбачає акцентування 
уваги на проблемі інформаційної асиметрії та 
стимулах суб’єктів прийняття рішень.

Можна виділити наступні напрями розвитку 
бухгалтерського обліку в розрізі теорії контр-
актів, які дозволяють піднести облікову науку 
на новий якісний рівень, наближаючи її до 
стандартів проведення наукових досліджень, 
використовуваних в інших економічних науках 
(рис. 1).
 
 Сучасні напрями розвитку бухгалтерського обліку в контексті 

теорії контрактів

Бухгалтерський облік на основі агентської теорії 

Контрактна теорія бухгалтерського обліку 

Позитивна теорія бухгалтерського обліку 
 

Рис. 1. Сучасні напрями розвитку 
бухгалтерського обліку в контексті теорії 

контрактів

Виділені напрями (рис. 1) розкривають різні 
аспекти місця та ролі бухгалтерського обліку в 
діяльності підприємства з позиції теорії контр-
актів, частково перетинаючись між собою. Роз-
виток кожного із виділених напрямів дозволяє 
значно збагатити наукові дослідження в сфері 
бухгалтерського обліку, доповнюючи його 
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предмет новими теоретичними конструктами, 
моделями, а також соціологічними та психоло-
гічними аспектами.

В цілому неоінституційні дослідження дозво-
ляють пролити світло на процедурні аспекти 
ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності підприємств, пояснюючи 
взаємовідносини між суб’єктами, відповідаль-
ними за здійснення облікових процедур та за 
реалізацію професійних суджень, розкрива-
ючи особливості формування внутрішніх орга-
нізаційних облікових правил та їх структуру з 
метою забезпечення їх відповідності прийня-
тим в країні соціальним цінностям і нормам. 
Неоінституційна теорія дозволяє більш повно 
зрозуміти бухгалтерську практику із акценту-
ванням уваги на суб’єкта ведення та організації 
обліку. Австралійські дослідники С. Хендерсон, 
Г. Пейрсон, К. Хербон та Б. Ховісон відмічають 
з цього приводу, що агентські та контрактні тео-
рії використовуються для роз’яснення та перед-
бачення вибору облікових політик. Ці теорії 
базуються на припущеннях раціональності 
поведінки та егоїстичних інтересів учасників 
контрактних відносин. Кооперація між всіма 
учасниками виникає в результаті укладання 
контрактів, в деяких з яких використовуються 
облікові концепції та вимірники [11, с. 126-127].

Інтегруючи організаційні аспекти побудови 
облікових систем та теорію контрактів, мож-
ливим є створення концептуальних засад для 
розуміння та аналізу відносин всередині ком-
панії, що пов’язані із функціонуванням обліко-
вої системи, де одні суб’єкти делегують повно-

важення щодо обробки облікової інформації 
про ресурси підприємства та прийняття рішень 
на її основі іншим суб’єктам.

Окрім цього, проведений аналіз праць зару-
біжних дослідників дозволяє констатувати, що 
теорія контрактів може застосовуватись для 
подальшого розвитку інших суміжних сфер 
наукових досліджень, зокрема, аудиту, управ-
лінського обліку, управлінського контролю, 
обліково-інформаційного забезпечення управ-
ління вартістю підприємства тощо.

Висновки. В умовах часткової втрати на 
початку ХХІ-го століття довіри до бухгалтер-
ського обліку з боку суспільства та трансформа-
ції економічної системи шляхом її постіндустріа-
лізації, інноватизації та інформатизації потребує 
удосконалення методологія здійснення науко-
вих досліджень в бухгалтерському обліку. Одним 
із таких методологічних засобів є інституційна 
економічна теорія, положення якої в останні 
роки широко використовуються вітчизняними 
дослідниками. Враховуючи появу неоінститу-
ційних концепцій, які можуть бути застосовані 
при дослідженні особливостей функціонування 
облікової системи підприємства, обґрунтовано 
для розвитку бухгалтерського обліку викорис-
товувати теорію контрактів. Використання даної 
теорії є потужним інструментом вирішення акту-
альних проблем в умовах лібералізації системи 
облікового регулювання, зокрема, в контексті 
наступних напрямів: 1) Бухгалтерський облік 
на основі агентської теорії; 2) Контрактна тео-
рія бухгалтерського обліку; 3) Позитивна теорія 
бухгалтерського обліку.
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF 
CONTRACTING THEORY

The necessity of improving the current accounting model based on the use of new methodological 
tools has been grounded. It was established that the accounting is largely affected by changes occurring 
in the global economic system (postindustrial movement, implementation of innovations, wide spread 
of information technologies and systems). Determined that the issue of the national accounting system 
based on the use of institutional methodological tools pay attention E. Geyer, V. Dyba, V. Evdokymov, 
V. Zhuk, A. Kantsurov, S. Lehenchuk, N. Lohanova, V. Metelytsa, O. Petruk, K. Romanchuk, I. Sadovska 
and others. The purpose of the article is to identify and substantiate actual directions of accounting in 
the context of contracting theory. The factors that contribute to the need to find new methods of scien-
tific research in the field of accounting have been allocated. Two reasons for failure of use new institu-
tional concepts in accounting have been identified. The expediency of the contracting theory for further 
development of a national accounting system on its two levels (level of accounting standards; account-
ing entity level) has been grounded. Three main areas of accounting theory in the context of contracting 
theory (agency theory, contracting theory, positive accounting theory) that allow bring accounting as 
a science to a new qualitative level have been allocated. Proved that use of the contracting theory in 
accounting research is a powerful tool to address the currant actual problems in a liberalized account-
ing system. The role of new institutional research to improve the procedural aspects of accounting and 
financial reporting has been suggested.

Keywords: contracting theory, agency theory, positive accounting theory, institutional accounting 
theory.
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В статье выделены общие методологические подходы к синтезу сложных информационных 
систем. Рассмотрены условия применения и обоснован выбор комбинаторных методов син-
теза для решения поставленной задачи. Рассмотрена морфологическая группа методов синтеза. 
Выделены недостатки классического варианта морфологического синтеза. Предложено исполь-
зование инструментария теории графов для сокращения анализируемых вариантов и учета огра-
ничений на сочетаемость элементов системы. 

Предложен метод синтеза интеллектуальных систем принятия решений, в котором с исполь-
зованием многодольных гиперграфов производится синтез системы из таких элементов, как 
«модуль», «кластер», «условие» и «метод». Рассмотрен пример использования этого метода.

Ключевые слова: синтез, структура, принятие решений, ограниченная сочетаемость, много-
дольный граф, интеллектуальная система, гиперграф.

У статті виділено загальнометодологічні підходи до синтезу складних інформаційних систем. 
Розглянуто умови застосування і обґрунтовано вибір комбінаторних методів синтезу для вирі-
шення поставленого завдання. Розглянуто морфологічну групу методів синтезу. Виділено недо-
ліки класичного варіанту морфологічного синтезу. Запропоновано використання інструментарію 
теорії графів для скорочення аналізованих варіантів і врахування обмежень на сполучуваність 
елементів системи.

Запропоновано метод синтезу інтелектуальних систем прийняття рішень, в якому з викорис-
танням багатодольних гіперграфів проводиться синтез системи з таких елементів, як «модуль», 
«кластер», «умова» і «метод». Розглянуто приклад використання цього методу.

Ключові слова: синтез, структура, прийняття рішень, обмежена сполучуваність, інтелектуальна 
система, багатодольний граф, гіперграф.

Постановка проблемы. Интеллектуальные 
вычисления в настоящее время находят широ-
кое применение в задачах, связанных с приня-
тием решений различного уровня. В результате 
совершенствования алгоритмов и аппаратного 
обеспечения во многих традиционно челове-
ческих задач, программные системы демон-
стрируют лучшие результаты, чем люди [1]. 
Это позволяет говорить о появлении интеллек-
туальных систем принятия решений (ИСПР), 
в которых анализ данных и выработка воз-
действий осуществляются с использованием 
инструментария искусственного интеллекта. 
Вместе с тем, создание комплексных ИСПР 
сопряжено с рядом трудностей, в частности, с 
недостаточной проработкой вопросов сочетае-
мости методов интеллектуальных вычислений 
и синтеза систем на их основе. Это обуславли-
вает актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Формально, задача синтеза структуры 

ИСПР в отечественной литературе не рассма-
тривалась. С методологической точки зрения 
к ней близка теория систем автоматизирован-
ного проектирования [2; 3; 4], которая акку-
мулирует значительный объем разработок в 
области синтеза электронных и информацион-
ных систем, которые по структуре информаци-
онных потоков и методам их преобразования 
близки к системам принятия решений. Однако 
для использования в задачах синтеза ИСПР 
методы и приемы автоматического проектиро-
вания требуют существенной адаптации.

Целью статьи является формализация мето-
дов синтеза интеллектуальных систем приня-
тия решений, с учетом ограничений на сочета-
емость элементов.

Изложение основного материала исследо-
вания. Основными методологическими под-
ходами к синтезу сложных информационных 
систем являются структурный и параметриче-
ский. 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕ ЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
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В рамках структурного подхода рассма-
триваются методы выбора и оптимизации 
структуры информационной системы. Именно 
структура несет в себе основную информацию 
о функциональном назначении объекта и опре-
деляет его основные характеристики [3]. 

При параметрическом подходе синтез реше-
ния задачи сводится к оптимизации параметров 
модели с заданной структурой, то есть к её 
настройке на заданные условия внешней среды. 

При синтезе ИСПР используется структурно-
параметрический подход, обеспечивающий не 
только выбор оптимальных методов решения 
задач, и их взаимосвязи, но и оптимизацию 
элементов системы [3; 4]. В общем виде основ-
ные его этапы можно представить следующим 
образом (рис. 1)

Рис. 1. Основные этапы структурно-
параметрического синтеза

На первом этапе (рис. 1) происходит иден-
тификация принадлежности экономической 
задачи к одному, или нескольким типам, что 
позволяет ограничить количество рассма-
триваемых моделей [5]. Оптимальная струк-
тура выбирается в соответствии с заданными 
критериями эффективности, рискованности, 
надежности и другими. После формирования 
структуры ИСПР осуществляется оптимизация 
параметров системы и её настройка на решае-
мую задачу (обучение).

Остановимся на методах решения задач 
структурного синтеза. Согласно [3], для этого 
могут использоваться следующие методы:

формальный – синтез производится путем 
механического перевода постановки задачи в 
структуру модели по заранее заданным прави-
лам;

эвристический – основные этапы осущест-
вляются человеком с использованием его зна-
ний, навыков и интуиции;

комбинаторный – основан на переборе раз-
личных комбинаций в пространстве решений 
среди аналогичных, или похожих задач;

специализированные методы – разрабаты-
ваются под конкретные задачи в том случае, 
если ни один из вышеперечисленных не под-
ходит.

Наибольший интерес с позиций данного 
исследования представляют комбинаторные 

методы синтеза. Их использование потенци-
ально позволяет достичь высокого уровня 
автоматизации процессов синтеза ИСПР, обе-
спечивая в то же время достаточную гибкость 
получаемых решений. 

Большинство методов комбинаторного 
синтеза могут быть рассмотрены, как расши-
рения и уточнения морфологического синтеза 
[6]. В его классическом варианте выделяется 
четыре этапа. Поясним их суть, применительно 
к синтезу ИСПР.

1. Выясняется цель задачи.
2. Выделяются узловые точки, характеризу-

ющие систему с позиций ранее поставленной 
цели. В качестве узловых точек могут рассма-
триваться отдельные части решаемой задачи.

3. Для каждой узловой точки формируется 
набор элементов, представляющих собой 
варианты её реализации.

4. Производится перебор всех возможных 
вариантов сочетаний элементов. Заведомо 
невозможные варианты отсеиваются. Остав-
шиеся проверяются на реализуемость и соот-
ветствие условиям задачи.

Результатом морфологического синтеза 
является некоторый набор потенциально-реа-
лизуемых вариантов, который может быть 
дополнительно проанализирован с целью 
выбора наилучшего.

В классическом виде задача морфологиче-
ского синтеза быстро усложняется с увеличе-
нием количества узлов и элементов в них. Поэ-
тому развитие метода происходит, прежде всего, 
в направлении сокращения вариантов струк-
туры, за счет отбрасывания заведомо невозмож-
ных, или неэффективных сочетаний уже на этапе 
синтеза. Получили развитие две основные кон-
цепции формирования множества альтернатив.

Первая концепция предполагает представ-
ление альтернатив в пространстве классифи-
кационных признаков и их значений. При этом 
формируется морфологическое множество, 
в котором присутствуют лишь допустимые 
решения. Выбор альтернативы осуществляется 
путем сравнения значений классификацион-
ных признаков решаемой задачи с элементами 
морфологического множества.

Вторая концепция предполагает представ-
ление альтернатив в пространстве элементов 
и связей между ними. Множество альтернатив 
в этом случае представляет собой граф, фак-
тически являющийся универсальным множе-
ством, то есть содержащий все допустимые 
решения. Поиск структурных решений про-
изводится методом погружения решаемой 
задачи в универсальное множество [7]. 

Обе концепции являются взаимно-эквива-
лентными, то есть от представления альтер-
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натив в пространстве классификационных 
признаков и их значений можно перейти к 
представлению в пространстве элементов и 
связей между ними и наоборот. Это позволяет 
выбрать наиболее удобный разработчику вари-
ант. Покажем, как осуществляется переход от 
первой концепции представления альтернатив 
ко второй.

Пусть морфологическая таблица, задающая 
пространство альтернатив выглядит следую-
щим образом (табл. 1):

Таблица 1.
Морфологическая таблица синтеза  

структуры системы
Узловая 

точка
Элементы реализации функции 

узловой точки
n1 e1 e2 e3 e4

n2 e5 e6 e7

n3 e8 e9 e10 e11

n4 e12 e13

Одним из способов задания графа является 
матрица инцидентности, в которой указыва-
ются связи между вершинами графа (строки 
матрицы) и его ребрами (столбцы). Нулевое 
значение указывает на отсутствие связи ребра 
и вершины, а 1 – на её наличие [8]. Аналогичным 
образом может быть задана инцидентность 
элементов реализации узловым точкам.

Пусть n – количество узлов, а e – количе-
ство элементов в морфологической таблице. 
Матрица инцидентности в этом случае будет 
иметь n строк и e столбцов. На принадлеж-
ность элемента ei к узловой точке nj указывает 
«1» стоящая на пересечении j строки и i столбца 
(табл. 2).

Таблица 2.
Матрица инцидентности элементов  

реализации узловым точкам
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

n1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
n3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
n4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Синтез системы сводится к выбору n эле-
ментов матрицы инцидентности, для которых 
выполняются следующие условия:

1) элемент равен «1»
2) в каждой строке матрицы инцидентности 

расположен один и только один выбранный 
элемент.

Полученный набор элементов, упорядочен-
ный по номерам, представляет собой вариант 

структуры, где каждая узловая точка реали-
зуется одним из возможных элементов. Если 
для каждого варианта возможно аналитически 
определить уровень эффективности, дальней-
ший синтез структуры сводится к решению 
задачи оптимизации.

Матрица инцидентности, заданная в табл. 2, 
в графическом представлении, образует пол-
ный n-дольный граф, показанный на рис. 2. 
Любая структура, синтезированная на его 
основе, будет представлять собой подграф со 
связными долями [8]. 

Рис. 2. Пространство синтеза системы в виде 
n-дольного графа

 Недостатком приведенного алгоритма син-
теза является избыточность сочетаний элемен-
тов, что затрудняет и замедляет выбор опти-
мальной структуры. Поскольку обычно имеется 
возможность заранее определить заведомо 
нежизнеспособные сочетания, целесообразно 
обеспечить синтез структуры с учетом этих 
ограничений. Выделяют следующие виды усло-
вий, определяющих возможные сочетания эле-
ментов x и y [3]:

1. Принуждение. Выбор x влечет за собой 
выбор y.

2. Необходимость. Для выбора y нужно 
выбрать x.

3. Бинарный запрет на сочетание: x и y не 
могут входить в одно решение.

4. Двойное принуждение: x и y должны вхо-
дить в решение одновременно.

Из перечисленного наиболее часто встре-
чается бинарный запрет на сочетания, то есть 
невозможность использования метода y для 
решения задачи x. Очевидно, что задача опре-
деления бинарных запретов эквивалентна 
определению допустимых связей между эле-
ментами графа. 

Сформулируем задачу синтеза ИСПР с 
учетом заранее заданных допустимых связей 
между элементами. Для этого воспользуемся 
терминологией и математическим аппаратом 
анализа гиперграфов, то есть таких графов, в 
которых каждое ребро может соединять более 
двух вершин.
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Введем следующие определения:
Модуль – группа методов, используемых 

для решения задач определенного класса. 
Например, разведывательный анализ, анализ 
данных, обработка данных, оптимизация, при-
нятие решения. Для каждого модуля строится 
свой гиперграф.

Кластер – набор условий, характеризую-
щих предметную область по определенному 
признаку. Например, представление данных, 
объем данных, разновидность задачи. 

Условие – составная часть кластера, пред-
ставляющая собой вариант параметра, харак-
теризующего предметную область. Например, 
кластеру «представление данных» соответ-
ствует множество условий {четкое, нечеткое}. 
Условия являются ребрами гиперграфа. 

Методы – способы решения задач, допусти-
мые в рамках данного модуля. Методы явля-
ются вершинами гиперграфа. Условием допу-
стимости метода является инцидентность ему 
хотя бы одного ребра из каждого кластера. 

При синтезе структуры ИСПР задача раз-
бивается на основные этапы, модули, в рам-
ках которых необходимо найти допустимые 
наборы методов, подходящих для её решения. 

Поясним предлагаемый подход. Обозначим 
множество кластеров L, множество условий C, 
множество методов M. Очевидно, что количе-
ство условий должно быть не меньше количе-
ства выделенных кластеров LC  .

Дальнейший ход синтеза рассмотрим на при-
мере. Предположим, в рамках синтеза струк-
туры необходимо найти допустимые методы для 
модуля «анализ данных», в который входят такие 
методы, как деревья принятия решений, эксперт-
ные системы и искусственные нейронные сети.

Поле параметров синтеза задано в виде 
трех кластеров: 

представление данных {четкое, нечеткое};
количество данных {мало, средне, много};
стационарность данных {высокая, средняя, 

низкая}.
Для сокращения объемов дальнейших 

выкладок установим следующие биективные 
отображения:

Для множества вершин графа: {дере-
вья принятия решений, экспертные системы, 
ИНС}={m1,m2,m3}.

Для кластера «представление данных»: {чет-
кое, нечеткое}={c1,c2}.

Для кластера «количество данных»: {мало, 
средне, много}={c3,c4,c5}.

Для кластера «стационарность данных»: 
{высокая, средняя, низкая}={c6,c7,c8}.

Для модуля «анализ данных»: {представ-
ление данных, количество данных, стационар-
ность данных}={l1,l2,l3}.

Пространство допустимых альтернатив 
может быть задано либо через набор мно-
жеств, либо через матрицу инцидентности. 
Рассмотрим оба варианта.

Через множества пространство допусти-
мых альтернатив описываются выражениями  
(1)-(3). 
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Матрица инцидентности, соответствую-
щая выражениям (1)-(3) имеет следующий вид 
(табл. 3). 

Таблица 3
Матрица инцидентности ребер и вершин 
гиперграфа, описывающего пространство 

допустимых альтернатив.
l1 l2 l3

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8
m1 1 0 1 1 0 1 1 0
m2 1 1 1 1 1 1 0 0
m3 1 1 0 1 1 0 1 1

Легко показать, что между набором выра-
жений (1)-(3) и матрицей инцидентности (табл. 
3) существует взаимно-однозначное соответ-
ствие, что обеспечивает возможность пере-
хода от одной формы представления к другой. 
При этом набор множеств удобнее для перво-
начального ввода условий, а матрица инци-
дентности – для дальнейшего анализа.

При синтезе ИСПР строится подграф, мно-
жество ребер которого соответствует усло-
виям задачи и является подмножеством ребер 
гиперграфа пространства допустимых альтер-
натив.

Предположим, в рамках ИСПР необходимо 
анализировать небольшую выборку, содержа-
щую нечеткие данные. Условия внешней среды 
являются стабильными, что обеспечивает ста-
ционарность данных. Таким образом, усло-
виям задачи соответствует подграф, состоя-
щий из ребер c2, c3, c6. На основании табл. 3. 
построим матрицу инцидентности этого графа 
(табл. 4). 
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Таблица 4
Матрица инцидентности подграфа,  
соответствующего условиям задачи

c2 c3 c6
m1 0 1 1
m2 1 1 1
m3 1 0 0

Допустимые решения задачи образовывает 
такой набор вершин, который является транс-
версалью гиперграфа, то есть имеет непустое 
пересечение с каждым ребром. Из табл. 4. 
следует, что задача имеет единственое реше-
ние – вершину m2, что означает соответствие 
условиям задачи только инструментария экс-
пертных систем.

Предлагаемый метод также позволяет обра-
батывать ситуации, когда допустимое решение 
не найдено, либо не удовлетворяет дополни-
тельным критериям, пропущенным при форма-
лизации условий. 

Предположим, предварительный анализ 
показал, что входные данные являются квази-
стационарными, то есть характеристики их рас-
пределения имеют тенденцию к постепенному 
изменению. В этом случае матрица инцидент-
ности подграфа решения примет следующий 
вид (табл. 5):

Таблица 5
Матрица инцидентности подграфа,  
соответствующего условиям задачи

c2 c3 c7
m1 0 1 1
m2 1 1 0
m3 1 0 1

Как видно из табл. 5, ни один из методов 
не обеспечивает выполнения всех условий 
задачи. Но при этом анализ матрицы инцидент-
ности позволяет сформировать требования, 
обеспечивающие возможность использова-
ния того, или иного метода. Так, из анализа 
табл. 5. видно, что для использования деревьев 

решений необходимо перейти от нечеткого 
представления данных к четкому. Для исполь-
зования экспертных систем необходимо обе-
спечить стационарность данных в период 
работы системы (либо периодическую пере-
настройку её параметров). Для использования 
ИНС необходимо обеспечить доступ к большей 
выборке данных. 

Отметим следующие ключевые компоненты 
рассматриваемого метода:

1. Определение общей структуры модулей 
системы, что определяет последовательность 
синтеза. Можно предложить такие варианты 
основных модулей: предварительный анализ 
данных, обработка данных, анализ данных, 
оптимизация вариантов.

2. Определение набора кластеров, входя-
щих в модули. Решение этой задачи соответ-
ствует определению узловых точек в методе 
морфологического синтеза. Для ИСПР множе-
ство возможных кластеров сравнительно неве-
лико и также может быть задано аналитически. 

3. Формализация ограничений на сочетае-
мость элементов структуры. Рассмотренный 
метод обеспечивает возможность детализации 
условий, а также дополнения и уточнения базы 
методов «на лету». Например, вместо фигу-
рирующего в рассмотренном выше примере 
метода «деревья решений» могут быть введены 
различные алгоритмы синтеза этих деревьев, 
отличающиеся возможностью решения задач 
регрессии. Новые методы будут наследовать 
все признаки предыдущих, за исключением 
ключевых отличий, что сокращает трудоем-
кость синтеза.

Выводы. Проведенный анализ характеристик 
процесса синтеза сложных систем, а также их 
логической и временной структуры позволил 
предложить и обосновать формализованный 
метод синтеза, основанный на использовании 
графового представления информации об эле-
ментах синтезируемой системы и возможных 
связях между ними. Особенностями предло-
женного подхода является возможность учета 
бинарных запретов на сочетание элементов, а 
также гибкость получаемой структурной модели.
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Mints O.Y.

METHODS OF SYNTHESIS THE STRUCTURE OF INTELLECTUAL 
DECISION-MAKING SYSTEMS

The main approaches to the synthesis of complex information systems are structural, parametric 
and structural-parametric. At the same time, it is the structure that determines the main characteristics 
of the system. It’s known formal, heuristic and combinatorial methods of structural synthesis. The most 
universal are combinatorial methods, which are considered in the article. The main method of com-
binatorial synthesis is the morphological method of F. Zwicky. But it have some disadvantages, like a 
necessity to analyze a large number of variants of the structure, most of which have not sense.

Based on the morphological method, in the article is proposed a method that allows considering 
the limitations on the compatibility of the elements of the structure. It grounded on the mathematical 
apparatus of multipartite hypergraphs. For each module of the structure is created a hypergraph, in 
which methods are vertices, and the conditions of the domain knowledge are edges. Proposed the way 
to choose methods that are best suited for solving problem in given conditions.

An example of synthesis the structure of intellectual decision-making system is considered in the 
article. A case when no one method does not satisfy all the conditions is described. Also considered the 
way of its solution, by choosing the weakest restriction.

The proposed method makes it possible to formalize the synthesis of the structure of intellectual 
decision-making systems and, at the same time, to provide flexibility in its correction if external condi-
tions are changed.

Keywords: synthesis, structure, decision-making, intellectual system, multipartite graph, hyper-
graph, limited compatibility
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ

У статті методами економетричного моделювання досліджується структура регіональних 
ринків праці України за 2010–2015 роки. Для моделювання регіональних ринків праці України за 
результативний показник вибрано середній рівень зайнятості населення, який є головним чинни-
ком розвитку трудових ресурсів. За допомогою кореляційного аналізу структурних зв’язків визна-
чено фактори, що суттєво впливають на результат. Доведено, що істотно впливовими змінними 
є продуктивність праці, обсяг капітальних інвестицій, кількість економічно активного населення, 
середньомісячна заробітна плата штатних працівників. Виконана перевірка адекватності моделі та 
значущості факторних ознак. Вивчено можливості її використання для прогнозування тенденцій 
розвитку трудових ресурсів країни та визначення унікальних особливостей ринку праці.

Ключові слова: ринок праці, економетрична модель, рівняння регресії, мультиколінеарність, 
автокореляція, гетероскедастичність. 

В статье методами эконометрического моделирования исследуется структура региональных 
рынков труда Украины за 2010–2015 годы. Для моделирования региональных рынков труда Укра-
ины результирующим признаком выбран средний уровень занятости населения, который явля-
ется главным показателем развития трудовых ресурсов. С помощью корреляционного анализа 
структурных связей определены факторы, значительно влияющие на результат. Доказано, что 
существенно влиятельными переменными являются производительность труда, объем капиталь-
ных инвестиций, количеством экономически активного населения, среднемесячная заработная 
плата штатных работников. Осуществлена проверка адекватности предлагаемой модели и зна-
чимости факторных признаков. Изучены возможности ее использования для прогнозирования 
тенденций развития трудовых ресурсов страны и определения уникальных особенностей рынка 
труда.

Ключевые слова: рынок труда, эконометрическая модель, уравнение регрессии, мультиколли-
неарность, автокорреляция, гетероскедастичность. 

Постановка проблеми. Ринок праці є одним 
з основних елементів ринкової економіки, а 
також одним з основоположних предметів 
дослідження економіки праці. Ринок праці не 
вичерпується відносинами по працевлашту-
ванню безробітних та заповненню вакансій, 
а охоплює всю сферу найманої праці. З цього 
положення випливає, що об’єктом політики 
ринку праці повинно бути широке коло тру-
дових відносин і все економічно активне насе-
лення [1, c. 149].

Сучасний ринок праці України характери-
зується значним напруженням унаслідок зни-
ження попиту на робочу силу,падіння рівня 

реальної заробітної плати, збільшення чисель-
ності вивільнених працівників, зростання при-
хованого безробіття [2, с. 38]. 

Проблеми українського ринку праці нероз-
ривно пов’язані з процесами, що відбуваються 
в суспільному житті країни. Основні проблеми, 
що заважають українському ринку праці роз-
виватися і бути більш ефективним, наступні: 
низька ціна праці; величезна нерівність при-
бутків різних верств; бідність; безробіття; гли-
бокі структурні і міжрегіональні диспропорції; 
низька трудова мобільність працівників і їх 
незахищеність; недовіра до держави; соціаль-
ний песимізм; «тінізація» економіки.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕ ЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Сталий розвиток держави не може розгля-
датися у відриві від економічної та соціальної 
стабільності її регіонів. Успішне здійснення 
соціально-економічних перетворень в Укра-
їні значною мірою залежить від раціонального 
поєднання загальнодержавних інтересів з 
інтересами та особливостями регіонів, ефек-
тивним використанням їхнього природно-
ресурсного трудового, науково-технічного та 
виробничого потенціалів [3]. 

Рівень реальної заробітної плати в Україні 
не відповідає поняттю гідної оплати праці та 
не забезпечує доступність благ, що необхідні 
для забезпечення розширеного відтворення 
людини. У більшості працівників нарахована 
заробітна плата залишається меншою за серед-
ній рівень у країні. Незважаючи на позитивну 
динаміку зростання середньої заробітної плати, 
диференціація її рівня залишається досить 
високою та має негативну тенденцію до збіль-
шення. МОП визначає рівень заробітної плати 
низьким, якщо він не досягає 2/3 медіанного 
рівня почасового заробітку, що сьогодні прита-
манно Україні [4, с. 4].

Економетричне моделювання процесів 
функціонування та розвитку ринку праці Укра-
їни дасть змогу будувати адекватні стратегії для 
його регулювання і прогнозування. Сучасні 
економічні теорії в дослідженнях використову-
ють апарат математичних моделей, ймовірнісні 
та статистичні методи аналізу цих моделей. 
Інструментом аналізу економічного об’єкта є 
методи математичної статистики (регресійного 
та кореляційного аналізу) та економетрії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У наукову розробку теоретичних та приклад-
них аспектів функціонування ринку праці зро-
били внесок українські та іноземні вчені-еконо-
місти, зокрема, С. Бандур, Д. Богиня, В. Брич, 
І. Гнибіденко, О. Грішнова, Т. Збрицька [5], 
Т. Кір’ян, А. Колот, Е. Лібанова, Л. Лісогор [6], 
Ю. Маршавін, А. Маслов, І. Петрова, О. Сорока 
[5], М. Татаревська [5], М. Шаповал, В. Джон-
сон, Р. Еренберг, А. Оукен [7], Р. Сміт, Л. Філіпс 
та інші.

Дослідження проблем функціонування та 
розвитку вітчизняного ринку праці з вико-
ристанням методів економіко-математич-
ного моделювання проводять З. Бараник, 
В. Вітлінський, В. Вовк, В. Геєць, Л. Гур’янова, 
Т. Клебанова, С. Левицький, І. Лук’яненко, 
М. Скрипниченко та ін. Фундаментальні основи 
функціонування ринку праці й економетричне 
моделювання його основних індикаторів для 
країн з ринковою та трансформаційною еко-
номікою досліджувались у працях зарубіж-
них учених, зокрема, К. Біна, О. Бланчарда, 
А. Варне, Д. Галі, K. Гренджера, О. Даметте, 

Д. Емерсона, Д. Куага, А. Нібура, А. Спайта, 
C. Фішера, Б. Хансена та ін.

Важливими напрямами подальших макро-
економічних досліджень методами економе-
тричного моделювання є аналіз і прогнозу-
вання зміни тенденцій індикаторів безробіття, 
зайнятості та доходів на різних фазах еконо-
мічного циклу, оцінювання головних чинників 
безробіття у довгостроковому та короткостро-
ковому періодах, аналіз впливу методів шоко-
вої терапії на динаміку процесів на ринку праці.

Мета статті полягає в економетричному 
моделюванні сучасних регіональних ринків 
праці України та вивченні можливостей вико-
ристання моделі для прогнозування тенденцій 
розвитку трудових ресурсів країни.

Виклад основного матеріалу. Економе-
тричне моделювання реальних соціально-еко-
номічних процесів і систем, як правило, спря-
моване на досягнення двох типів кінцевих 
прикладних результатів: отримання прогнозу 
економічних показників, що характеризують 
стан та розвиток економічної системи та імі-
тування різних можливих сценаріїв соціально-
економічного розвитку економічної системи. 
У постановці задач економетричного моде-
лювання доцільно визначати їхній ієрархічний 
рівень і тип. Поставлені задачі можуть належати 
до макрорівня (країна, міждержавний аналіз), 
мезорівня (регіони всередині країни) і мікро-
рівня (підприємства, фірми, сім’ї) і бути спря-
мованими на розв’язок питань інвестиційної, 
фінансової або соціальної політики, ціноутво-
рення, розподільних відносин і т. ін. [8, с. 18].

Будь-яка економетрична модель є спрощен-
ням реальної ситуації, яка завжди являє собою 
складне переплетення різних факторів, багато 
з яких в моделі не враховуються. Це поро-
джує відхилення реальних значень залежної 
змінної від її модельних значень. Економічний 
процес характеризується певними економіч-
ними параметрами (показниками). Значення та 
поведінка цих параметрів залежить від великої 
кількості факторів, які впливають на ці параме-
три, причому всі фактори повністю врахувати 
неможливо. Зі всієї сукупності факторів сут-
тєвий вплив на обрані для дослідження пара-
метри має лише деяка обмежена кількість. 
Питома вага решти чинників має бути настільки 
несуттєвою, щоб ігнорування ними в процесі 
дослідження поведінки спрощеної економіч-
ної системи не призводило до значних відхи-
лень порівняно з реальною. Проблема полягає 
у тому, що ніколи заздалегідь не відомо, які 
фактори при умовах, що створилися, дійсно 
є визначальними, а якими можна знехтувати. 
Отже, виокремлення й урахування в моделі 
лише обмеженої кількості реально домінуючих 



166

ВИПУСК № 2(58), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

факторів є важливою передумовою якісного 
аналізу, прогнозування та керування ситу-
ацією. Тому задача полягає у правильному 
визначенні таких домінуючих факторів. Вибір 
змінних економетричної моделі передбачає:

1) визначення набору змінних, що опису-
ють процес функціонування досліджуваних 
об’єктів; 

2) аналіз структурних зв’язків між окремими 
змінними; 

3) вибір раціонального типу економетричної 
моделі [8, с. 41]. 

Для потреб моделювання регіонального 
ринку праці України за результативний показ-
ник Y вибрано середній рівень зайнятості насе-
лення за 2010 -2015 роки. У статті [2] факторними 
ознаками x, що впливають на формування регі-
онального ринку праці за 2014 рік, узято такі: 
х1 – загальний коефіцієнт природного приросту 
населення (на 1000 осіб населення); х2 – частка 
безробітних, яким призначено допомогу з без-
робіття, у загальній кількості зареєстрованих 
безробітних; х3 – співвідношення чисельності 
пенсіонерів і чисельності населення в працез-
датному віці, на 1000 осіб населення («пенсійне 
навантаження»); х4 – продуктивність праці, 
тис. грн./1 особу; х5 – індекс фізичного обсягу 
обороту роздрібної торгівлі, до попереднього 
року; х6 – коефіцієнт міграційного приросту, 
на 1000 осіб населення; х7 – обсяг капітальних 
інвестицій, млн. грн.; х8 – економічно активне 
населення, тис. осіб; х9 – коефіцієнт напру-
женості на ринку праці, осіб на 10 вакансій;  
х10 – середньомісячна заробітна плата штат-
них працівників, грн.; х11 – кількість суб’єктів 
ЄДРПОУ.

Найпоширеніший математичний вид дослі-
джуваних взаємозв’язків лінійний відносно 
параметрів та адитивний за формою.

Для визначення необхідності включення 
в рівняння багатофакторної регресії певних 
факторів, а також для оцінки одержаного рів-
няння на відповідність виявленим зв’язкам у 
статті [2] була побудована матриця коефіці-
єнтів кореляції. Було визначено, що для даль-
шого дослідження в модель доцільно вклю-
чати такі фактори: х4 – продуктивність праці,  
тис. грн./1 особу; х7 – обсяг капітальних інвес-
тицій, млн. грн.; х8 – економічно активне насе-
лення, тис. осіб; х10 – середньомісячна заро-
бітна плата штатних працівників, грн. 

У нашому випадку також доцільно вклю-
чення в модель факторів х1, х7, х8, х10. Для забез-
печення адекватності статистичних даних від 
час формування багатофакторної моделі вико-
ристовувалися середні дані Державної служби 
статистики України за період 2010–2015 р.р. 
(табл. 1). При цьому через неповноту даних з 

процесу моделювання були виключені статис-
тичні дані Донецької та Луганської областей. 

Вплив вищезазначених факторів на рівень 
зайнятості населення визначається за допомо-
гою кореляційної матриці (тут змінну х4 позна-
чено через Х1, змінну х7 позначено через Х2, 
змінну х8 позначено через Х3, змінну х10 позна-
чено через Х4). Парні коефіцієнти кореляції 
(табл. 2) свідчать про різну силу зв’язку рівня 
зайнятості населення з окремими факторами. 
Так, найтісніший зв’язок спостерігається з 
розміром середньомісячної заробітної плати 
(0,595) і кількістю економічно активного насе-
лення (0,561).

Оскільки значення парних коефіцієнтів 
кореляції 21XXr

, 

32 XXr
 

42 XXr
 

41XXr
 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ = �
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 переви-
щують 0,8, то є підстава перевірити модель на 
мультиколінеарність. Використовуючи алго-
ритм Феррара-Глобера, переконуємося, що 
має місце явище мультиколінеарності, тому 
оцінювати параметри моделі методом наймен-
ших квадратів не варто. Оцінки коефіцієнтів 
регресії, отримані за допомогою методу най-
менших квадратів, та їхні стандартні помилки 
стають нестійкими, дуже чутливими до най-
менших змін даних. Вилучимо змінну Х3, (що 
має найменший парний коефіцієнт кореляції 
із залежною змінною та занадто високі парні 
коефіцієнти кореляції з усіма пояснювальними 
змінними) з переліку змінних моделі. Оскільки 
це не усунуло мультиколінеарність, використа-
ємо метод головних компонент, який дає мож-
ливість дослідити взаємозв’язки між показни-
ками, виправляючи мультиколінеарність під 
час проведення багатофакторного кореля-
ційно-регресійного аналізу.

За допомогою компонентного аналізу про-
ведемо дослідження взаємозв’язку між вели-
чиною продуктивності праці, чисельністю 
економічно активного населення та середньо-
місячною платою штатних працівників. 
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𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 

 

.

Власні значення матриці R* знаходяться на 
підставі кубічного рівняння:

21XXr
, 

32 XXr
 

42 XXr
 

41XXr
 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ = �
1 0,6835 0,8873

0,6835 1 0,6847
0,8873 0,6847 1

� 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

�. 

�
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

� = 0. 

Λ =  �
2,5080 0 0

0 0,3793 0
0 0 0,1127

� 

2,5080
3

∙ 100% = 83,60%,  

𝑈𝑈𝑈𝑈1 = �
0,9995
0,9071

1
� , 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = �

1,0102
−2,2155

1
� ,𝑈𝑈𝑈𝑈3 = �

−0,9974
−0,0034

1
�. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
0,5950 0,3838 −0,7062
0,5400 −0,8417 −0,0024
0,5953 0,3799 0,7080

� 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ Λ
1
2 = �

0,9423 0,2363 −0,2371
0,8552 −0,5183 −0,0008
0,9427 0,2340 0,2377

�. 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗���
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

  

(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,22������;   𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,3����).  
TG  

 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕ ЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Розв’язуючи це рівняння за формулою Кар-
дано, отримаємо такий результат: λ1 = 2,5080; 
λ2 = 0,3793; λ3 = 0,1127.

Матриця Λ власних значень матриці R* має 
вигляд:

21XXr
, 

32 XXr
 

42 XXr
 

41XXr
 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ = �
1 0,6835 0,8873

0,6835 1 0,6847
0,8873 0,6847 1

� 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

�. 

�
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

� = 0. 

Λ =  �
2,5080 0 0

0 0,3793 0
0 0 0,1127

� 

2,5080
3

∙ 100% = 83,60%,  

𝑈𝑈𝑈𝑈1 = �
0,9995
0,9071

1
� , 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = �

1,0102
−2,2155

1
� ,𝑈𝑈𝑈𝑈3 = �

−0,9974
−0,0034

1
�. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
0,5950 0,3838 −0,7062
0,5400 −0,8417 −0,0024
0,5953 0,3799 0,7080

� 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ Λ
1
2 = �

0,9423 0,2363 −0,2371
0,8552 −0,5183 −0,0008
0,9427 0,2340 0,2377

�. 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗���
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

  

(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,22������;   𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,3����).  
TG  

 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 

 

Розраховані власні значення λj характери-
зують вклади відповідних головних компо-
нент у загальну (сумарну) дисперсію вхідних 
ознак Х1, Х2, Х3. Так, перша компонента пояс-
нює 

21XXr
, 

32 XXr
 

42 XXr
 

41XXr
 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ = �
1 0,6835 0,8873

0,6835 1 0,6847
0,8873 0,6847 1

� 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

�. 

�
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

� = 0. 

Λ =  �
2,5080 0 0

0 0,3793 0
0 0 0,1127

� 

2,5080
3

∙ 100% = 83,60%,  

𝑈𝑈𝑈𝑈1 = �
0,9995
0,9071

1
� , 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = �

1,0102
−2,2155

1
� ,𝑈𝑈𝑈𝑈3 = �

−0,9974
−0,0034

1
�. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
0,5950 0,3838 −0,7062
0,5400 −0,8417 −0,0024
0,5953 0,3799 0,7080

� 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ Λ
1
2 = �

0,9423 0,2363 −0,2371
0,8552 −0,5183 −0,0008
0,9427 0,2340 0,2377

�. 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗���
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

  

(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,22������;   𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,3����).  
TG  

 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 

 

 друга – 12,64%, третя – 
3,76% сумарної дисперсії. Для економічної 

інтерпретації достатньо залишити лише дві 
перші компоненти, сумарний вклад яких ста-
новить 96,24% сумарної дисперсії всіх вхідних 
ознак. 

Власні вектори мають вигляд:

21 XXr
, 

32 XXr
 

42 XXr
 

41 XXr
 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ = �
1 0,6835 0,8873

0,6835 1 0,6847
0,8873 0,6847 1

� 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

�. 

�
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

� = 0. 

Λ =  �
2,5080 0 0

0 0,3793 0
0 0 0,1127

� 

2,5080
3

∙ 100% = 83,60%,  

𝑈𝑈𝑈𝑈1 = �
0,9995
0,9071

1
� , 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = �

1,0102
−2,2155

1
� ,𝑈𝑈𝑈𝑈3 = �

−0,9974
−0,0034

1
�. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
0,5950 0,3838 −0,7062
0,5400 −0,8417 −0,0024
0,5953 0,3799 0,7080

� 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ Λ
1
2 = �

0,9423 0,2363 −0,2371
0,8552 −0,5183 −0,0008
0,9427 0,2340 0,2377

�. 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗���
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

  

(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,22������;   𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,3����).  
TG  

 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 

 

Норма кожного з власних векторів дорів-
нює |U1| =1,6799, |U2| = 2,6323, |U3| = 1,4124. 
Матриця V, що складається із нормованих век-
торів Vj, має вигляд:

21 XXr
, 

32 XXr
 

42 XXr
 

41 XXr
 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ = �
1 0,6835 0,8873

0,6835 1 0,6847
0,8873 0,6847 1

� 

𝑅𝑅𝑅𝑅∗ − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

�. 

�
1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6835 0,8873

0,6835 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 0,6847
0,8873 0,6847 1 − 𝜆𝜆𝜆𝜆

� = 0. 

Λ =  �
2,5080 0 0

0 0,3793 0
0 0 0,1127

� 

2,5080
3

∙ 100% = 83,60%,  

𝑈𝑈𝑈𝑈1 = �
0,9995
0,9071

1
� , 𝑈𝑈𝑈𝑈2 = �

1,0102
−2,2155

1
� ,𝑈𝑈𝑈𝑈3 = �

−0,9974
−0,0034

1
�. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
0,5950 0,3838 −0,7062
0,5400 −0,8417 −0,0024
0,5953 0,3799 0,7080

� 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ Λ
1
2 = �

0,9423 0,2363 −0,2371
0,8552 −0,5183 −0,0008
0,9427 0,2340 0,2377

�. 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗���
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

  

(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,22������;   𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,3����).  
TG  

 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 

 

Таблиця 1
Вибіркова сукупність даних для побудови  

багатофакторної лінійної кореляційно-регресійної моделі

Область
Рівень 

зайнятості, 
%

Продуктивність 
праці,  

тис.грн./1 особу

Капітальні 
інвестиції, 
млн.грн.

Економічно 
активне 

населення,  
тис. осіб

Середньомісячна 
заробітна 

плата штатних 
працівників, грн.

Вінницька 58,1 43,41 5 601,33 760,48 2 524,17
Волинська 57,4 40,80 3 413,83 469,22 2 436,17
Дніпропетровська 60,9 89,68 21 368,17 1 629,10 3 273,33
Житомирська 58,3 39,86 2 896,33 601,15 2 470,00
Закарпатська 57,2 34,54 2 842,67 579,10 2 490,67
Запорізька 59,4 60,89 7 252,17 869,50 3 082,50
Івано-Франківська 53,8 50,86 5 840,83 594,22 2 605,83
Київська 58,5 79,98 19 013,33 803,28 3 201,00
Кіровоградська 56,8 47,98 3 515,83 461,52 2 506,00
Львівська 57,4 49,52 10 812,67 1 171,82 2 693,17
Миколаївська 59,2 51,52 4 697,67 572,87 2 969,00
Одеська 58,1 58,42 10 819,83 1 107,65 2 851,00
Полтавська 57,5 79,60 8 511,33 699,93 2 897,17
Рівненська 58,3 39,85 2 875,00 540,70 2 699,33
Сумська 57,9 44,26 2 877,17 551,62 2 595,67
Тернопільська 54,2 35,97 2 905,17 478,63 2 265,83
Харківська 60,2 59,63 10 738,17 1 356,27 2 839,17
Херсонська 58,0 37,33 2 409,17 517,97 2 362,67
Хмельницька 57,3 40,73 4 084,83 607,45 2 529,33
Черкаська 58,3 49,55 3 499,67 608,62 2 561,50
Чернівецька 57,0 30,56 2 078,50 415,60 2 366,33
Чернігівська 58,7 43,87 2 673,00 515,67 2 413,67

Джерело: Розраховано авторами на основі [9] 

Таблиця 2
Парні коефіцієнти кореляції

Y X1 X2 X3 X4

Y 1 0,459948401 0,4453204 0,561072672 0,59511718
X1 0,459948401 1 0,88204174 0,683518708 0,88726428
X2 0,4453204 0,88204174 1 0,828254343 0,8336626
X3 0,561072672 0,683518708 0,828254343 1 0,68474465
X4 0,595117183 0,887264281 0,833662599 0,684744648 1

Джерело: Розраховано авторами
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Аналіз матриці факторних навантажень 
А показує, що перша головна компонента 
тісно пов’язана з усіма трьома факторними 
ознаками: величиною продуктивності праці 
(а11 = 0,9423), чисельністю економічно актив-
ного населення (а21 = 0,8552) та середньомісяч-
ною заробітною платою штатних працівників 
(а31 = 0,9427). 

Значення головних компонент задають 
матрицею G=A-1 Z, де 
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 – нормовані 
значення факторних ознак (i=1,22; j=1,3).  
Таким чином, матрицю значень головних ком-
понент GT можна використовувати як вхідну 
інформацію для багатовимірної класифікації 
економічної діяльності за допомогою дискримі-
нантного та кластерного аналізу. Значення голо-
вних компонент дають можливість провести 
класифікацію сукупності початкових факторних 
ознак та груп, узагальненими показниками яких 
є головні компоненти. Для головних компонент 
явище мультиколінеарності відсутнє, вони є 
дуже зручними для побудови багатофакторних 
кореляційно-регресійних моделей [10]. 

Модель з головними компонентами має 
вигляд:
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,

де M = GT•(G•GT)-1 G•Y*.
Випадкові відхилення теоретичних значень 

результуючої змінної (за допомогою методу 
головних компонент) від фактичних наведемо 
у таблиці 3.

Коефіцієнт кореляції R = 0,762 характеризує 
помірний зв’язок рівня зайнятості населення з 
поданими факторами. Коефіцієнт множинної 
детермінації R2= 0,581 показує, що в серед-
ньому варіація рівня зайнятості населення у 
зв’язку зі зміною поданих факторів становить 
58,1%.

Для визначення випадковості наявних 
взаємозв’язків у моделі обчислено F-критерій 
(4,68), який вищий за табличне значення (3,16) 
для ступеня свободи α=0,05 (k1=3, k2=18). Таким 
чином, дана модель може використовуватися 
для подальшої оцінки тенденцій ринку праці.

Для дослідження значущості факторних 
ознак обчислимо t-статистики. Табличне зна-
чення t-критерію нормального розподілу за 
заданим рівнем довірчої ймовірності 0,95 ста-
новитиме tтабл.=1,734. Відповідні фактичні зна-

Таблиця 3
Випадкові відхилення теоретичних значень результуючої змінної від фактичних
Область у Ŷ e =y – Ŷ e2 (ei – ei–1)2

Вінницька 58,1 57,61592 0,45074 0,20317
Волинська 58,2 56,84105 0,52562 0,27628 0,00561
Дніпропетровська 60,9 60,24632 0,68701 0,47199 0,02605
Житомирська 58,8 57,26345 0,98655 0,97329 0,08972
Закарпатська 57,4 57,55725 -0,39059 0,15256 1,89651
Запорізька 60,0 59,40119 -0,00119 0,00000 0,15163
Івано-Франківська 53,6 57,32864 -3,54531 12,56920 12,56079
Київська 58,6 58,91470 -0,39804 0,15843 9,90531
Кіровоградська 57,4 56,79680 0,03653 0,00133 0,18885
Львівська 57,8 58,79076 -1,40742 1,98084 2,08501
Миколаївська 59,3 58,81795 0,36538 0,13350 3,14284
Одеська 58,2 58,94463 -0,87797 0,77082 1,54591
Полтавська 58,0 57,44536 0,00464 0,00002 0,77898
Рівненська 58,3 58,14035 0,19298 0,03724 0,03547
Сумська 58,4 57,51231 0,38769 0,15030 0,03791
Тернопільська 54,7 56,34897 -2,18231 4,76247 6,60488
Харківська 60,3 59,28003 0,86997 0,75686 9,31643
Херсонська 58,4 56,77174 1,26159 1,59162 0,15337
Хмельницька 58,2 57,48920 -0,18920 0,03580 2,10482
Черкаська 58,7 57,22424 1,07576 1,15727 1,60014
Чернівецька 57,4 56,91654 0,10013 0,01003 0,95187
Чернігівська 59,2 56,68593 2,04740 4,19186 3,79188
Сума 1272,33 1272,33333 0 30,38488 56,97398

Джерело: Розраховано авторами 
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чення t-критерію вищі за табличні для всіх трьох 
факторів, що свідчить про те, що всі вибрані 
фактори істотно впливають на результативний 
показник.

Припущення, які було зроблено під час 
оцінювання параметрів моделі, на практиці 
можуть порушуватися. Крім розглянутої вище 
проблеми мультиколінеарності, може пору-
шуватись умова гомоскедастичності залишків, 
при якій дисперсія залишків стала для кожного 
спостереження.

Для перевірки вибірки про наявність гете-
роскедастичності, коли дисперсія залишків змі-
нюється для кожного спостереження або групи 
спостережень, застосовується параметричний 
тест Гольдфельда-Квандта. Для цього спочатку 
виконується сортування елементів кожної неза-
лежної змінної за зростанням. Дані залежної 
змінної Y розбиваються на дві сукупності спосте-
режень обсягом 8 елементів, відкидаючи 6 спо-
стережень, які містяться в центрі впорядкова-
ного ряду. Ця процедура дасть змогу порівняти 
дисперсії залишків для найменших та найбіль-
ших значень пояснювальної змінної. Значення 
співвідношення дисперсій залишків S2/S1 для 
кожної змінної не перевищує критичного зна-
чення F-критерію, звідки робиться висновок про 
гомоскедастичність вихідних даних. 

Ще одним припущенням класичного регре-
сійного аналізу є припущення про незалеж-
ність випадкових величин еi = Yi – Ŷi, i=1,2,…,n. 
При порушенні цього припущення спостеріга-
ється автокореляція залишків. Для тестування 
вибірки на наявність автокореляції за крите-
рієм Дарбіна-Уотсона обчислюється статистика 
DW. За допомогою даних таблиці 3 знаходимо 
розрахункове значення 
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�. 

 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 −𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗���
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗

  

(𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,22������;   𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,3����).  
TG  

 

𝑦𝑦𝑦𝑦�𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑦𝑦� + 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗     (𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����), 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
∑ (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗−1)2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=2
∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

= 1,875. 

 

Користуючись статистичними таблицями 
Дарбіна-Уотсона для обсягу вибірки n = 22, 
кількістю незалежних змінних k = 3 та заданим 
рівнем значущості 5% , знаходимо значення 
d1 = 1,05 та du = 1,54. Розрахункове значення 

перебуває в інтервалі (1,66; 2,34), що свідчить 
про відсутність автокореляції залишків.

Запропонована багатофакторна модель 
залежності рівня зайнятості населення від про-
дуктивності праці, кількості економічно актив-
ного населення та середньомісячної заробітної 
плати штатних працівників є адекватною. Тому 
надалі пропонується використовувати її для 
кластерного моделювання та прогнозування 
регіональних ринків праці України.

Висновки. Згідно із законом Оукена зрос-
тання рівня безробіття на один відсоток над 
природним рівнем дає 2-2,5% втрати ВНП 
порівняно з потенційним [5, c. 168], [7]. Із цього 
закону випливає, що певні темпи приросту ВНП 
необхідні для того, щоб утримувати норму без-
робіття на попередньому рівні. Отже, розвиток 
виробництва є необхідною умовою зниження 
рівня безробіття, наслідком чого є підвищення 
матеріального стану та соціальної безпеки сус-
пільства. Щорічно певна частина реального 
ВНП повинна використовуватися для ство-
рення нових робочих місць, здатних стриму-
вати безробіття.

Розвиток економіки, підвищення ефектив-
ності виробництва, пов’язані з відтворенням 
робочої сили, тенденціями розвитку зайня-
тості населення України та її регіонів. Однією із 
важливих передумов регулювання економіки 
є розробка моделей тенденції розвитку ринку 
праці. Економіко-математичне моделювання 
ринку праці, що пов’язує різноманітні моделі 
(економічного розвитку, демографічні, освітні, 
трудового руху населення), є на сьогодніш-
ній день необхідною умовою для формування 
інформаційної бази для прийняття ефективних 
управлінських рішень різними гілками влади. 

На сучасному етапі в Україні немає добре 
розвиненої методології моделювання та про-
гнозування динамічних процесів розвитку соці-
ально-трудової сфери на підґрунті економе-
тричного інструментарію. Проведення наукових 
досліджень у цьому напрямі доповнить аналіз і 
сприятиме визначенню унікальних особливос-
тей ринку праці, допоможе точніше формувати 
заходи державної соціально-економічної полі-
тики, прогнозувати тенденції на ринку праці.
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Okara D.V., Chernyshev V.G., Shynkarenko V.N. 

ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL  
LABOR MARKETS OF UKRAINE

The labor market is one of the main elements of the market economy and the fundamental subject 
of research on the labor economy. The modern labor market in Ukraine is characterized by a significant 
level of tension due to the processes taking place in the social life of the country. The main problems 
on the way of the Ukrainian labor market development are: low level of labor costs; incomes inequality 
of different strata of the population; poverty; unemployment; structural and interregional imbalances.

The study of various aspects of the labor market functioning was carried out by many Ukrainian and 
foreign scientists. The aim of the article is to model modern regional labor markets in Ukraine and to 
study the possibilities of using the model for forecasting the development trends of the country’s labor 
resources. Econometric modeling of the labor market functioning and development in Ukraine will help 
to build adequate strategies for its regulation.

The resulting sign in the model construction was selected to be the average employment level. Using 
the construction of correlation coefficients matrix, factors that have a significant effect on the level of 
employment were found. These are: labor productivity, the volume of capital investments, the number 
of economically active population and the average monthly salary of employees.

A multifactor econometric model is constructed, its adequacy is proved. MS EXCEL spreadsheets 
are used to calculate model parameters. The absence of multicollinearity and homoconality of the initial 
data is verified. 

The constructed econometric model contributes to the identification of unique features of the labor 
market and can be used to shape the directions of socio-economic policy and to forecast the trends in 
the development of the labor market.

Keywords: labor market, econometric model, regression equation, multicollinearity, autocorrela-
tion, heteroscedasticity. 
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