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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ  
У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ 
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THE ROLE OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM 
IN THE FORMATION OF THE CORPORATE MANAGEMENT  

OF THE PROPERTY COMPLEX OF JSC “UKRAINIAN RAILWAYS”

У статті обґрунтовано організаційно-економічний механізмом управління майновим комп-
лексом, як сукупність організаційних та економічних елементів управління майном компанії, які 
формують систему об’єктів управління, основні прийоми та принципи, які забезпечують ефек-
тивну діяльність майнового комплексу. Організаційно-економічний механізм розглядається як 
сукупність всіх його складових з урахуванням кінцевого результату та циклічного характеру будь-
яких економічних процесів. Основними цілями реалізації організаційно-економічного механізму 
управління майновим комплексом акціонерного товариства є забезпечення зростання обсягів 
виробництва, прибутковості, платоспроможності, підвищення конкурентоспроможності, збалан-
сованості між структурними підрозділами, реалізація інвестиційного потенціалу та досягнення 
ефективної корпоративної структури управління майновим комплексом компанії. Роль організа-
ційно-економічного механізму в формуванні корпоративного управління майновим комплексом 
АТ «Укрзалізниця» полягає в забезпеченні сприятливих організаційних та економічних умов для 
здійснення корпоративної діяльності компанії.

Ключові слова: управління, майновий комплекс, організаційний механізм, економічний меха-
нізм, акціонерне товариство, Укрзалізниця.

В статье обоснован организационно-экономический механизм управления имуществен-
ным комплексом, как совокупность организационных и экономических элементов управления 
имуществом компании, которые формируют систему объектов управления, основные приемы 
и принципы, которые обеспечивают эффективную деятельность имущественного комплекса. 
Организационно-экономический механизм рассматривается как совокупность всех его состав-
ляющих с учетом конечного результата и циклического характера любых экономических про-
цессов. Основными целями реализации организационно-экономического механизма управле-
ния имущественным комплексом акционерного общества является обеспечение роста объемов 
производства, прибыльности, платежеспособности, повышение конкурентоспособности, сбалан-
сированности между структурными подразделениями, реализация инвестиционного потенциала 
и достижения эффективной корпоративной структуры управления имущественным комплексом 
компании. Роль организационно-экономического механизма в формировании корпоративного 
управления имущественным комплексом АО «Укрзализныця» заключается в обеспечении благо-
приятных организационных и экономических условий для осуществления корпоративной дея-
тельности компании.

Ключевые слова: управление, имущественный комплекс, организационный механизм, эконо-
мический механизм, акционерное общество, Укрзализныця.

In today’s conditions, organizational and economic management mechanism is the integration of 
organizational and economic mechanisms, including organizational and economic methods, levers, 
instruments of influence on the managed object. The central element of the organizational mechanism 
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is the management structure, which combines various aspects activities of the company (enterprise) 
(technical, economic, industrial, social), are regulated by internal production relations and achieved a 
stable system of relationships between structural units and employees of the management apparatus. 
Organizational mechanism covers the organization of the structure of the control system (statics) and the 
organization of the process of functioning of the system being operated by (dynamics). The economic 
mechanism consists of the mechanism of internal management, the system of market relations, the sys-
tem of economic influence on the part of the state. Unlike the organizational mechanism that regulates 
organizational relations between elements of the system, the economic mechanism implements a sys-
tem of economic relations in the management process. Taking into account the results of the conducted 
researches to determine the nature and content of the organizational and economic mechanism, we can 
highlight its features (role) in the formation of corporate governance of the property complex. That is, 
the organizational and economic mechanism of management of the property complex is a set of orga-
nizational and economic elements of management of the company's property, which form a system of 
objects of management, the basic techniques and principles that ensure the effective operation of the 
property complex. Organizational and economic mechanism should be considered as a set of all its com-
ponents, taking into account the final result and the cyclic nature of any economic processes. Thus, the 
main role of the organizational and economic mechanism in the formation of corporate management of 
the property complex JSC “Ukrainian railways” is to provide favorable organizational and economic con-
ditions for the implementation of corporate activities of the company. The main objectives of the imple-
mentation of the organizational and economic mechanism of managing the property complex of the 
company is to ensure the growth of volumes of activity, profitability, solvency, increase of competitive-
ness, balance between structural units, the implementation of the investment potential and the achieve-
ment of an effective corporate structure of management of the property complex of the company.

Key words: management, property complex, organizational mechanism, economic mechanism, 
joint-stock company, Ukrainian railways.

Постановка проблеми. З точки зору сучас-
ної теорії управління практично будь-які про-
цеси або явища, що відбуваються в державі, 
суспільстві, економіці в цілому або окремої 
організації здійснюються під впливом функціо-
нування певного виду механізму.

Необхідно зазначити, що в економічних дослі-
дженнях вживаються такі категорії як «механізм 
управління», «господарський механізм», «органі-
заційно-економічний механізм» та інші, що обу-
мовлено наявністю великої кількості визначень і 
трактувань сутності самого механізму.

Перш за все потрібно сказати, що в еко-
номічну науку поняття механізму прийшло 
з технічної сфери, де механізм визначається 
як внутрішній устрій (система ланок) машини, 
приладу, апарата, що приводить їх в дію [1].

З другої половини ХХ століття дослідники-
економісти стали вживати цей термін для опису 
виробничих і соціальних процесів і їх взаємодії, 
при цьому в якості системи ланок, що призво-
дять що-небудь в дію, в економіці, як правило 
виступають різні методи і інструменти, які є 
складовими частинами механізму.

В умовах сьогодення організаційно-еко-
номічний механізм управління являє собою 
інтеграцію організаційного та економічного 
механізмів, що включають в себе організа-
ційно-економічні методи, важелі, інструменти 
впливу на керований об’єкт. Отже, доцільно для 
дослідження ролі організаційно-економічного 
механізму розмежувати його складові у вигляді 
організаційного і економічного механізмів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі можна знайти велику 
кількість визначень щодо організаційно-еко-
номічного механізму, проте необхідно відмі-
тити два основні підходи дослідників до визна-
чення організаційно-економічного механізму. 
Перший – сукупність управлінських методів та 
інструментів, а другий – система управління.

Є.І. Ануфрієва, А.Н. Тридіда, Г. Козаченко, 
І. Булєєв є представниками першого підходу і 
відповідно дають широке трактування органі-
заційно-економічному механізму, вважаючи 
його сукупністю різноманітних процесів, послі-
довностей стану або частин деякої системи, 
порядку визначання економічної діяльності.

Інша група авторів (Є.А. Смірнов, Т.Л. Без-
рукова, Ю.О. Лисенко, П. Єгоров, О.В. Василик, 
О.А. Грішнова, Г.В. Астапова та інші) визначає 
організаційно-економічний механізм як сис-
тему управління.

Зокрема, визначення Ю.О. Лисенка та П. Єго-
рова має макроекономічний характер, вони 
вважають, що організаційно-економічний меха-
нізм – це система формування цілей і стимулів, 
що дозволяє перетворювати в процесі трудової 
діяльності рух матеріальних і духовних потреб 
членів суспільства у рух засобів виробництва 
та його кінцевих результатів, спрямованих на 
задоволення платоспроможного попиту спо-
живачів [2, с. 87].

У той же час О.В. Василик та О.А. Грішнова 
вважають, що організаційно-економічний меха-
нізм – це система елементів організаційного та 
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економічного впливу на управлінський процес, 
в якій відбувається цілеспрямоване перетво-
рення впливу елементів управління на об’єкт 
управління. До неї входять підсистеми управ-
ління, регулювання, стимулювання, координа-
ції, мотивації тощо [3, с. 22].

Однак процес управління в компанії на сьо-
годні тісно пов’язаний з бізнесом, підприєм-
ницькою діяльністю, що протікає в умовах жор-
сткої конкуренції. Тому для досягнення успіху 
необхідно постійно вдосконалювати систему 
управління бізнес-процесами, забезпечуючи 
швидке реагування на зміни бізнес-серед-
овища, знаходити неординарні рішення відпо-
відно до зміни ситуації і координації діяльності 
всіх бізнес-процесів компанії.

Таким чином необхідно визначити головні 
і змістовні характеристики терміну «органі-
заційно-економічний механізм управління», 
оскільки він є частиною системи господарю-
вання в конкретний період розвитку націо-
нального господарства будь-якої країни, а 
також являє сукупність двох різнорідних, але 
взаємопов’язаних складових – організаційної 
складової та економічного компонента. 

Метою статті є вивчення ролі організа-
ційно-економічного механізму в формуванні 
корпоративного управління майновим комп-
лексом акціонерного товариства «Українська 
залізниця».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж визначити роль організаційно-еко-
номічного механізму в формуванні корпора-
тивного управління майновим комплексом 
необхідно з’ясувати значення терміну «орга-
нізаційно-економічний механізм» і для цього 
необхідно звернути увагу на положення теорії 
економічних механізмів. У 2007 році Нобелів-
ська премія з економіки була присуджена Лео 
Гурвіцу, Роджеру Майерсону і Еріку Маскіну за 
основний внесок в теорію економічних меха-
нізмів [4] Основні положення теорії економіч-
них механізмів, сформовані нобелівськими 
лауреатами, проаналізовано у статті С.Б. Ізмал-
кова, К.І. Соніна и М.М. Юдкевича [5, с. 6-21]. 

Основним внеском Л. Гурвіца в еконо-
мічну науку є сама концепція економічного 
механізму. Його заслуга полягає в демонстра-
ції необхідності формального моделювання 
передачі інформації в економічних процесах 
в рамках різних завдань. Л. Гурвіц запропону-
вав мову для такого аналізу: ввів поняття меха-
нізму і умови сумісності стимулів, виявив осно-
вні напрямки дослідження механізмів, зокрема 
в рамках дискусії про важливість децентралізо-
ваних механізмів.

Заслугою Р. Майерсона є розробка пробле-
матики оптимальних аукціонів. Першопричи-

ною його досліджень є його ж стаття про опти-
мальні аукціони, написана в 1981 році і яка стала 
класикою економічної науки. Займався він роз-
робкою завдань оптимального складу аукціо-
нів, в тому числі на прикладі вальрасовського 
аукціону.

Щодо внеску Е. Маскіна в теорію економіч-
них механізмів, то необхідно зазначити, що він 
полягає у формулюванні задачі імплементації, 
яка вимагає щоб всі рівноваги, що одержують 
механізми, приводили до бажаної економіч-
ної функції. Він також запропонував конкретні 
механізми, зокрема універсальний механізм 
імплементації.

Необхідно зазначити, що всі ці результати 
є фундаментальним обгрунтуванням теоре-
тичної і практичної значущості теорії дифе-
ренціальних ігор. Сучасна теорія економічних 
інститутів багато в чому базується саме на цих 
основах.

На даний час розвиток теорії економічних 
механізмів триває. В.А. Слєпов, В.К. Бурлачков 
і К.В. Ордов у дослідженні економічних меха-
нізмів виділяють інформаційний і функціональ-
ний підходи [6, с. 2]. 

Розглядаючи питання про невизначеність 
терміна «механізм» в економічних досліджен-
нях, А.Ю. Чаленко виділяє наступні відмінні 
особливості економічного механізму [7]:

– механізм не може існувати без процесу, 
тому що є його складовою частиною і налашто-
ваний на виконання тільки процесних функцій;

– механізм не має власного управління, є як 
би «знерухомленим» і знаходиться в стані очі-
кування управління процесом;

– з’єднання механізму з управлінням пока-
зує внутрішній зміст процесу.

У зв’язку з цим, автор дає наступне визна-
чення економічного механізму – це сукупність 
ресурсів економічного процесу і способів їх 
з’єднання.

Необхідно відмітити, що як ресурси можуть 
розглядатися соціальні, економічні, екологічні 
та технологічні ресурси, які мають відношення 
до конкретного територіальному утворенню, в 
рамках якого здійснюють свою діяльність під-
приємницькі структури (навіть «віртуальний» 
бізнес має, в кінцевому рахунку, територіальну 
прив’язку).

Організаційно-економічний механізм є 
складною та багатогранною економічною 
категорією, яка ще не має однозначного трак-
тування в економічній літературі. Аналіз робіт 
численних авторів показує, що суть «організа-
ційно-економічного механізму» розглядають 
по-різному. 

На сьогодні можна зайти велику кількість 
визначень терміну «організаційно-економіч-
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ний механізм». Так В.О. Федорович пред-
ставляє організаційно-економічний механізм 
управління у вигляді різнорівневої ієрархіч-
ної системи основних взаємопов’язаних між 
собою елементів і їх типових груп, при цьому 
до складу даних елементів крім засобів управ-
лінського впливу, включаються безпосередньо 
самі суб’єкти і об’єкти управління [8, с. 148]. 

Необхідно зазначити, що центральним еле-
ментом організаційного механізму є структура 
управління, за допомогою якої поєднуються 
різні сторони діяльності компанії (підприємства) 
(технічна, економічна, виробнича, соціальна), 
регламентуються внутрішні виробничі зв’язки 
і досягається стійка система взаємовідносин 
між структурними підрозділами і працівниками 
апарату управління. Організаційний механізм 
охоплює організацію структури керуючої сис-
теми (статики) і організацію процесу функціо-
нування системи, якою управляють (динаміки) 
[9, с. 247-254; 10, с. 97-98]. Отже можна зазна-
чити, що структура управління значною мірою 
залежить від дієвості механізму. Вона пред-
ставлена наступними складовими елементами:

правилами, організаційно-правовими нор-
мативами і стандартами, які визначають і регу-
люють структуру управління, обов’язки, права 
і відповідальність органів управління і управ-
лінських працівників, організацію процесу їх 
діяльності;

розподілом робіт між різними виконавцями;
чисельністю працівників в управлінні, мате-

ріальним і моральним стимулюванням їхньої 
праці.

Економічний механізм складається з меха-
нізму внутрішньофірмового управління, сис-
теми ринкових відносин, системи економіч-
ного впливу з боку держави. На відміну від 
організаційного механізму, що регулює орга-
нізаційні відносини між елементами системи 
економічний механізм реалізує систему еконо-
мічних відносин в процесі управління.

Є.І. Ануфрієва вважає, що організаційно-
економічний механізм – це «комплекс мето-
дів, засобів та прийомів, взаємоузгоджених 
та взаємопов’язаних між собою, які слугують 
інструментом реалізації управлінської діяль-
ності в системі підприємств, на основі законо-
давчих актів, що регулюють підприємницьку 
діяльність, планових документів, орієнтованих 
на довгострокову перспективу, а також тактич-
них та оперативних планів, програм, проектів, 
нормативів та нормативних актів, затвердже-
них вищим керівництвом, які спрямовують та 
координують діяльність всіх функціональних 
підрозділів вищезазначеної системи і допома-
гають забезпечити прийнятний рівень її ефек-
тивності, а також система процесів, в основу 

якої покладено принципи, процедури, заходи 
та дії, визначені та затверджені, з метою реалі-
зації стратегічних установок» [11, с. 18].

На думку Г.В. Козаченка, організаційно-еко-
номічний механізм – це інструмент управління, 
що являє собою сукупність управлінських еле-
ментів і способів їхньої організаційної, інфор-
маційної, мотиваційної та правової підтримки, 
шляхом використання яких з урахуванням осо-
бливостей діяльності підприємства забезпечу-
ється досягнення певної мети [12, с. 110].

Поряд з цими дослідженнями існують напра-
цювання науковців, присвячені теоретичним 
аспектам побудови організаційно-економіч-
ного механізму управління діяльністю підпри-
ємств та організацій. Ці питання розглядають 
Г.В. Астапова [13, с. 56-74], Т.Л. Безрукова, 
Н.Ю. Брюховецька, Д.П. Лойко та інші.

Будь-який механізм управління розглядають 
як складову частину системи управління, що 
забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких 
обумовлює результат діяльності об’єкта управ-
ління [14, с. 86].

Отже в організаційно-економічному меха-
нізмі управління:

побудова механізму управління являє 
собою процес моделювання певних умов, «пра-
вил гри» згідно з якими здійснюється управлін-
ський вплив і зворотний зв’язок між суб’єктами 
та об’єктами управління;

зміст елементів механізму управління має 
значну відмінність в залежності від рівня ієрар-
хії суб’єкта управління (національний, регіо-
нальний, рівень керівників організації);

механізм управління є основним елементом 
системи управління, що дозволяє приводити її в 
дію і забезпечувати стабільне функціонування;

механізм управління являє собою сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємодіючих між 
собою елементів: цілей управління, методів, 
інструментів і важелів управління;

механізм управління може бути представ-
лений у вигляді сукупності окремих механізмів 
нижчого рівня, що входять до його складу (пла-
нування, фінансування, управління персона-
лом, ресурсного забезпечення тощо);

робота механізму орієнтована на реалізацію 
функцій управління відповідно до визначених 
принципів, що в кінцевому підсумку дозволяє 
досягати мети управління;

результатом функціонування механізму є 
ефект управління, що визначає поточний стан 
об’єкта щодо якого здійснюється управління.

Сучасне економічне середовище характе-
ризується складністю, інформатизацією соці-
ально-економічних процесів та динамічністю, а 
також у ньому функціонують і взаємодіють без-
ліч економічних систем, тому і організаційно-
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економічних механізмів управління, що забез-
печують розвиток даних систем, також багато.

Необхідно зазначити, що організаційно-еко-
номічний механізм управління не існує в якості 
замкненої системи, а лише як динамічна і від-
крита система, що враховує сукупність вну-
трішніх і зовнішніх факторів управління.

Об’єктом управління виступає діяльність 
майнового комплексу акціонерної компанії, 
тому цілі управління ставляться, безумовно, 
економічні. Стосовно організаційно-економіч-
ного механізму управління діяльністю майно-
вим комплексом компанії економічна складова 
цього механізму полягає не тільки у методах, 
але й у цілях його функціонування. Організа-
ційній складовій надається ширший зміст як 
організації досягнення економічних цілей вза-
галі. Вона не обмежується тільки організацій-
ними методами управління, а містить у собі й 
організаційно-структурні, і соціально-психоло-
гічні, й адміністративні аспекти.

Організаційна складова механізму управ-
ління майновим комплексом акціонерної ком-
панії передбачає оптимальне поєднання зако-
нодавчих та управлінських методів організації 
і регулювання діяльності акціонерної компанії 
щодо майна та їх обґрунтування.

Економічна складова пов’язана з економіч-
ними аспектами реалізації механізму управ-
ління майновим комплексом акціонерного 
товариства. Вона відповідає за фінансове 
забезпечення майнового комплексу компанії, 
розроблення і реалізацію якісного аналізу май-
нового комплексу, усунення ризиків, що вини-
кають в процесі її здійснення, контроль і оцінку 
ефективності управління майновим комплек-
сом акціонерного товариства.

Виділені складові організаційно-економіч-
ного механізму управління майновим комп-
лексом АТ «Укрзалізниця» виконують певні 
функції та доповнюють одна одну. Так утворю-
ється комплексний організаційно-економічний 
механізм управління майновим комплексом 
компанії. Якісне формування розглянутих еле-
ментів і загалом організаційно-економічного 
механізму сприятиме результативнішому 
управлінню майновим комплексом акціонер-
ного товариства «Українська залізниця».

Відповідно до принципів системного підходу 
організаційно-економічний механізм управ-
ління майновим комплексом компанії як сис-
тема повинен мати певну структуру, оскільки 
вона визначає стійкі зв’язки і відносини всере-
дині, основні напрями управлінського впливу, 
що забезпечує цілісність механізму. 

Як і будь-яка система управління, організа-
ційно-економічний механізм управління май-
новим комплексом компанії складається із двох 

підсистем: керуючої та керованої, між якими 
існує діалектичний взаємозв’язок. Майновий 
комплекс акціонерного товариства виступає 
керованою підсистемою, у той же час зміст і 
структуру керуючої підсистеми, яка є основою 
механізму управління, становлять цілі та функ-
ції управління, що потребують детального ана-
лізу й обґрунтування. Необхідно зазначити, що 
функції управління реалізуються через органі-
заційну структуру управління майновим комп-
лексом компанії. Таким чином організаційна 
структура управління майновим комплексом 
компанії є однією з важливих елементів меха-
нізму управління. Організаційна структура впо-
рядковує процес управління, взаємодію ланок, 
встановлює підпорядкованість та розподіляє 
відповідальність.

Об’єктом організаційно-економічного меха-
нізму управління майновим комплексом това-
риства є система економічних відносин, що 
складається в процесі розпорядження майном 
між різними суб’єктами цієї діяльності на різних 
рівнях управління.

Суб’єктами цього механізму виступають 
сторони управління майновим комплексом 
компанії, серед яких вищий орган управління 
товариством, наглядова рада та правління 
товариства, топ-менеджмент тощо.

Зважаючи на результати проведених дослі-
джень щодо визначення сутності та змісту орга-
нізаційно-економічного механізму, можемо 
виділити його роль у формуванні корпора-
тивного управління майновим комплексом 
АТ «Укрзалізниця». Тобто організаційно-еко-
номічний механізмом управління майновим 
комплексом АТ «Укрзалізниця» – це сукуп-
ність організаційних та економічних елемен-
тів управління майном компанії, які формують 
систему об’єктів управління, основні прийоми 
та принципи, які забезпечують ефективну 
діяльність майнового комплексу. Організа-
ційно-економічний механізм слід розглядати як 
сукупність всіх його складових з урахуванням 
кінцевого результату та циклічного характеру 
будь-яких економічних процесів.

Таким чином основна роль організаційно-
економічного механізму в формуванні корпо-
ративного управління майновим комплексом 
АТ «Укрзалізниця» – забезпечити сприятливі 
організаційні та економічні умови для здій-
снення корпоративної діяльності компанії. 

Висновки. Основними цілями реалізації 
організаційно-економічного механізму управ-
ління майновим комплексом акціонерного 
товариства є забезпечення зростання обсягів 
діяльності, прибутковості, платоспроможності, 
підвищення конкурентоспроможності, зба-
лансованості між структурними підрозділами, 
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реалізація інвестиційного потенціалу та досяг-
нення ефективної корпоративної структури 
управління майновим комплексом компанії.

Необхідно зазначити, що важливе місце в 
організаційно-економічному механізмі управ-
ління майновим комплексом компанії займає 
інструментарій реалізації цього механізму. 
Основне завдання інструментарію – забезпе-
чити такі організаційні умови, щоб компанія 
виконувала всі поставлені перед нею еконо-

мічні завдання. У зв’язку з цим у фінансовому 
менеджменті інструментами впливу керуючої 
системи на керовану вважають методи, сти-
мули, важелі, санкції та ресурси.

Отже забезпечення сприятливих організа-
ційних та економічних умов для здійснення 
ефективної майнової діяльності акціонерного 
товариства є метою формування організа-
ційно-економічного механізму управління май-
новим комплексом АТ «Укрзалізниця».
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

PERSONNEL MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY

Стаття присвячена проблематиці управління персоналом страхового підприємства. Розглянуто 
основні організаційні структури управління страховою компанією, необхідних для виконання її 
специфічних функцій, як фінансової установи. Проаналізовано функції та напрями управління 
персоналом страхової компанії. Узагальнено характерні риси різних типів корпоративної куль-
тури страховиків та визначено основні етапи процесу планування управління персоналом. Наве-
дено фактори ефективного функціонування страхової компанії та причини підвищеної уваги до 
стратегічного управління персоналом. Визначено проблеми управління персоналом. Зроблено 
акцент на системі мотивації персоналу та її способах так як система мотивації персоналу повинна 
відповідати цілям підприємства. Розглянуто морально-психологічні методи стимулювання управ-
ління персоналом. Запропоновано основні підходи до формування стратегії управління персона-
лом страхової компанії як запоруки успішного розвитку страховика.

Ключові слова: персонал, управління персоналом, функції, ефективність, стратегія, мотивація 
персоналу.

Статья посвящена проблематике управления персоналом страховой организации. Рассмо-
трены основные организационные структуры управления страховой компанией, необходимых 
для выполнения специфических функций, как финансового учреждения. Проанализированы 
функции и направления управления персоналом страховой компании. Рассмотрены характерные 
черты различных типов корпоративной культуры страховщиков и определены основные этапы 
процесса планирования управления персоналом. Приведены факторы эффективного функци-
онирования страховой компании и причины повышенного внимания к стратегическому управ-
лению персоналом. Определены проблемы управления персоналом. Сделан акцент на системе 
мотивации персонала и его способах так как система мотивации персонала должна соответ-
ствовать целям предприятия. Рассмотрены морально-психологические методы стимулирования 
управления персоналом. Предложены основные подходы к формированию стратегии управле-
ния персоналом страховой компании как залог успешного развития страховщика.

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, функции, эффективность, стратегия, 
мотивация персонала.

The article is devoted to problems of personnel management of an insurance enterprise. The main 
organizational structures of management of the insurance company necessary for the performance of its 
specific functions as a financial institution are considered. Increasing the efficiency of staffing is a strategic 
goal for insurance companies. The functions of personnel management of the insurance company and 
the main priority directions for the use and development of the personnel are analyzed. The main func-
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tion of personnel management of an insurance company is its effective use to achieve the main strategic 
objectives. The general features of various types of corporate culture of insurers and the main stages of 
the process of planning of personnel management are determined. The stages of strategic management 
of the insurance company personnel are considered. Separately allocated sphere of activity in the system 
of development of human resources – corporate culture and its characteristics. The factors of the effective 
functioning of the insurance company and the reasons for the increased attention to strategic personnel 
management are presented. The problems of personnel management are determined. The emphasis is 
placed on the system of personnel motivation and its methods. The system of personnel motivation must 
be consistent with the objectives of the enterprise. The success of the company depends on the correct 
organization of the insurance company's staff, since labor potential is the main source of its income. The 
purpose of the motivation to sell insurance services is to increase revenues from insurance premiums, 
improve customer service quality, increase operating profit, and reduce operating expenses. An inno-
vative approach to addressing the motivation of sellers is their segmentation. This is a grouping of staff 
according to their motivational needs. Moral-psychological methods of stimulation of personnel manage-
ment are considered. The main approaches to the formation of the strategy of personnel management of 
the insurance company are offered as a guarantee of the successful development of the insurer.

Key words: personnel, personnel management, functions, efficiency, strategy, personnel motivation.

Постановка проблеми. Структура страхо-
вої компанії є основою успішної діяльності по 
досягненню цілей, виконанню функціональ-
них обов’язків на рівні підрозділів, швидкості 
прийняття рішень, своєчасному реагуванні на 
зміни, що відбуваються в зовнішньому і вну-
трішньому середовищі, найбільш повному 
використанні наявних ресурсів, управлінню 
ризиками, розробці та впровадженню страте-
гії функціонування компанії. В умовах глоба-
лізації страхового ринку поступово відбува-
ється зміна пріоритетів у структурі діяльності 
страхових компаній. На зміцнення конкурен-
тоспроможності страховика з кожним роком 
все менше впливають фінансові параметри 
діяльності, натомість зростає роль людського 
фактору – персоналу компанії. Управління пер-
соналом для страхової компанії є питанням 
виживання, а оптимальне використання трудо-
вого потенціалу працівників забезпечує досить 
тривалу конкурентоспроможність компанії 
на страховому ринку. Тому в сучасних умо-
вах страхові компанії повинні бути побудовані 
відповідно до такої структури і включати такі 
механізми, які відповідають наявним потребам 
в управлінні та дозволяють досягати конку-
рентних переваг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У практиці менеджменту має широке поши-
рення підхід до визначення структури управ-
ління, який розглядають багато дослідників цієї 
сфери: В.Г. Федоренко, Г.Є. Мошек, Ю.В. Пока-
невич, Г.В. Островська, О.А. Островський та 
інші. Разом з тим постійний розвиток ринку 
страхування приносить зміни в діяльність укра-
їнських страховиків, що потребує відповідних 
змін у структурі управління

Метою дослідження є розгляд основних 
організаційних структур управління страховою 
компанією, необхідних для виконання її специ-
фічних функцій, як фінансової установи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація і інтернаціоналізація економіки, 
науково-технічний прогрес, розвиток інфор-
маційних технологій, посилення конкурентної 
боротьби, демографічні та освітні тенденції на 
ринку праці сприяють структурним зрушенням 
в економічній стратегії страхових компаній, що 
виражається в: посиленні структурної адаптації 
страхових компаній; децентралізації та делегу-
ванні прийняття рішень структурним підрозді-
лам; зростанні економічної інтернаціоналізації 
страхових компаній; ефективності діяльності 
та мінімізації витрат.

Найбільш важливі з них для стратегічного 
управління персоналом: інноваційна здатність, 
творчість і довгострокова орієнтація стають 
необхідними компонентами практики управ-
ління страховими компаніями; стиль управ-
ління, система цінностей і кваліфікаційно-
поведінковий профіль менеджерів страхових 
компаній змінюються від бюрократичного до 
підприємницького; люди і їх здатності – най-
більш цінні ресурси страхових компаній.

Підвищення ефективності використання 
персоналу – стратегічне завдання страхових 
компаній. Розвиток людського потенціалу пере-
творюється в статтю інвестицій, а не витрат, як 
це було в державних страхових компаніях.

Ефективне функціонування страхової ком-
панії залежить від ряду факторів, до яких нале-
жать: здатність забезпечувати умови реаліза-
ції спільних інтересів усіх учасників в процесі 
страхової діяльності, можливість підвищення 
ефективності управління персоналом з ура-
хуванням позицій учасників компанії та інших 
суб’єктів правовідносин. При цьому страхова 
компанія в процесі управління спирається на 
загально визначені концептуальні засади, що 
включають в себе основні елементи: поста-
новка мети і планування виконання відповідних 
завдань, побудова організаційної структури, 
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забезпечення діяльності страхової компанії та 
оперативне управління персоналом компанії. 
З огляду на них кожна страхова компанія фор-
мує власну стратегію управління персоналом в 
залежності від поставлених цілей.

Основною функцією управління персо-
налом страхової компанії є ефективне його 
використання для досягнення основних стра-
тегічних цілей. Ця сфера діяльності має певні 
особливості, які розглядаються в складі таких 
основних елементів управління як: розробка 
і здійснення системи управління персоналом, 
управління соціальним розвитком колективу 
та мотивація персоналу. Основні пріоритетні 
напрямки з використання та розвитку персо-
налу приведено на прикладі (рис. 1). 

Для забезпечення стійкості персоналу стра-
ховик повинен ефективно управляти персо-
налом. Розробка і здійснення політики управ-
ління персоналом страхової компанії включає 
наступні різновиди діяльності:

– розробка концепції роботи з персоналом;
– планування розвитку персоналу;
– підбір та розстановка керівників вищих 

ланок управління;
– формування напряму і планування підго-

товки резерву персоналу компанії на вищі керівні 
посади, керівників середньої ланки та фахівців;

– зв’язок з вищими навчальними закла-
дами, центрами підвищення кваліфікації та 
іншими структурами у сфері підготовки та 
перепідготовки персоналу;

– фінансування системи підготовки та пере-
підготовки персоналу компанії.

Система управління персоналом у страховій 
компанії має бути гнучкою, здатною змінювати 
зміст, методи та організаційні форми згідно з 
потребами виробництва і ситуацією на ринку 
праці. Управління персоналом має сконцентру-
вати свої зусилля на вирішення таких проблем: 

1. Розробка стратегії з питань формування 
кваліфікованого персоналу. 

2.  Вибір форм і методів управління персо-
налом.

3. Розподіл персоналу й моніторинг зайнятості. 
4. Прозорі й ефективні комунікації між різ-

ними підрозділами компанії [3].
Підвищення ефективності використання 

персоналу стає стратегічним завданням стра-
хових компаній. Розвиток людського (інтелек-
туального і соціального) потенціалу перетво-
рюється на статтю інвестицій, а не витрат, як це 
було в державних страхових компаніях. 

Реалії сучасного українського страхового 
ринку свідчать про те, що показниками (складо-
вими стратегічної мети), на досягнення яких має 
бути зорієнтований перспективний (стратегіч-
ний) план розвитку страховика, повинні бути:

• ринкова вартість страховика; 
• рентабельність власного капіталу; 
• досягнення частки ринку за умови вста-

новленої рентабельності;
• власного капіталу та рентабельності активів; 
• приріст збору страхових платежів за умови 

дотримання норм неопераційних витрат, струк-
тури страхового портфеля та рівня збитковості; 

• показники розвитку мережі продаж тощо. 
Поряд з цим, обов’язковою складовою час-

тиною стратегічного бізнес-плану страхової 
компанії має бути перспективний план розви-
тку й управління персоналом.

Завдання управління персоналом є участь 
в розробці бізнес-стратегії компанії; підбір, 
наймання і розстановка співробітників; моти-
вація і винагорода співробітників; атестація, 
оцінка результатів праці співробітників; фор-
мування корпоративного клімату; тренінг і роз-
виток людських ресурсів; підвищення кваліфі-
кації працівників.

Розвиток управління персоналом обумов-
лений об'єктивними змінами економічних 
процесів: різко зросла конкуренція; поси-
лився тиск на зниження витрат, змінилися 
організаційні структури – підвищилася децен-

тралізація і горизон-
тальна інтеграція (цьому 
сприяли успіхи інфор-
маційних технологій), 
роль знань і боротьба 
за професіоналів висо-
кої кваліфікації.

Причини підвищеної 
уваги до стратегічного 
управління персоналом:

– об'єктивний зв'я-
зок процесів розвитку 
персоналу зі страте-
гією страхової компанії; 
труднощі в наймі квалі-
фікованих менеджерів;Рис. 1. Напрями управління персоналом 
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– більший акцент на оцінку результатів і 
їх впливу на винагороду, необхідність в більш 
досконалої методології та практиці планування 
персоналу.

Стратегічне управління персоналом перед-
бачає найм персоналу, його оцінку, винаго-
роду і розвиток, виходячи з цілісного уявлення 
про мету розвитку підприємства. При такому 
підході ставиться мета домогтися вигоди одно-
часно для співробітників підприємства, його 
власників, клієнтів і навколишнього серед-
овища. Фактично мова йде про облік вимог 
моделі сталого розвитку на рівні підприємства.

Стратегічний менеджмент персоналу стра-
хової компанії включає в себе три етапи:

1) розвиток людських ресурсів;
2) використання людських ресурсів;
3) формування навколишнього середовища 

і умов, сприятливих і для використання і розви-
тку людини і її потенціалу.

Розвиток співробітників призводить до 
розвитку організації, в тому числі внаслідок 
самостійного еволюційного процесу само-
навчання. Співробітники мають можливість і 
бажання самостійно вдосконалювати процеси 
праці та управління. В даному випадку управ-
ління – сукупність всіх особистісних аспектів 
формування, керівництва і розвитку соціаль-
ної системи, орієнтованої на досягнення стра-
тегічних цілей.

Мета розвитку людських ресурсів – забез-
печення страхової компанії добре підготовле-
ними і мотивованими працівниками відповідно 
до її цілей і стратегії. Звичайний тренінг не впо-
рається з цим завданням. Великі страхові ком-
панії все більше інвестують в підготовку персо-
налу, оскільки зовнішній ринок праці і система 
освіти все менше задовольняють їх потребам.

У збільшенні інвестицій в розвиток людських 
ресурсів вони бачать свою головну зброю в 
конкурентній боротьбі. Страхові компанії, що 
практикують розвиток людських ресурсів від-
різняються більш високою ефективністю.

У таких компаніях кращі кар'єрні перспек-
тиви і система мотивації, менше плинність 
персоналу, більш високий ступінь задоволе-
ності роботою. Розвиток людських ресурсів 
страхової компанії (крім вироблення стратегії) 
включає в себе прогнозування і планування 
персоналу, своєчасне підвищення кваліфікації 
нових працівників, зміцнення зв'язків з іншими 
організаціями з навчання та тренінгу, атестацію 
персоналу і визначення навчальних потреб, 
систему професійного зростання.

Важлива сфера діяльності в системі розви-
тку людських ресурсів – корпоративна куль-
тура, її постійний аналіз і поліпшення. Харак-
теристиками такої культури, можуть бути, 

наприклад, відкрите ділове спілкування і гори-
зонтальні зв'язки, стиль управління, націлений 
на пояснення прийнятих рішень; доступність 
вищого менеджменту, неформальність, іннова-
ції та творчість.

Кожна страхова компанія стосовно персо-
налу застосовує специфічні стратегії, які, від-
різняються один від одного своїми цільовими 
групами (наприклад, стратегія щодо менедже-
рів або щодо страхових агентів). Відмінності 
стратегій, які спостерігаються на практиці, 
обумовлені розходженням підходів власників 
і менеджерів до проблеми управління персо-
налом і відмінністю ситуацій в страхових ком-
паніях. Наприклад, певний сегмент страхового 
ринку, на якому страхова компанія переважно 
реалізує свої страхові продукти і послуги.

Виходячи зі стратегії розвитку страхової 
компанії, формується політика щодо персо-
налу та приймаються рішення про послідов-
ність проведення окремих заходів в цій сфері. 

Вихідний пункт планування в управлінні 
персоналом – уточнення мети діяльності стра-
ховика в плановому періоді. Ця мета – складати 
стратегічну мету розвитку страхової компанії.

Мотивація співробітників займає одне з цен-
тральних місць у роботі з персоналом страхо-
вої компанії, оскільки виступає безпосередньо 
причиною їх поведінки. Система мотивації пер-
соналу, в тому числі, і працівників страхових 
компаній, перш за все, повинна відповідати 
цілям підприємства. Від правильної організації 
роботи персоналу страхової компанії залежить 
успішність компанії, оскільки трудовий потен-
ціал є головним джерелом її доходу (рис. 2).

Метою мотивації продажу страхових послуг 
є збільшення обсягів надходжень страхових 
премій, покращення якості обслуговування 
клієнтів, збільшення операційного прибутку, 
зменшення операційних витрат. Система сти-
мулювання персоналу страхової компанії 
включає в себе сукупність морально-психоло-
гічних, організаційних та економічних стиму-
лів. За даними опитування 1464 респондентів з 
різних регіонів України, найефективнішим спо-
собом підвищення мотивації персоналу є мате-
ріальна винагорода [2].

Новаторським підходом до вирішення про-
блеми мотивації «продавців» є їх сегментація. 
Це система групування персоналу відповідно 
до їх мотиваційних потреб (до кожної групи 
застосовуються різні системи мотивації) [1]. 
Необхідно підкреслити, що мотивація є лише 
одним із компонентів успішної системи управ-
ління продажем страхових продуктів. Про-
грама мотивації повинна бути інтегрована зі 
спланованою та успішно реалізованою програ-
мою продажу страхових продуктів.
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До морально-психологічних методів стиму-
лювання належать:

– пояснення необхідності, цілей та змісту 
бізнес-процесів компанії;

– залучення співробітників до участі у від-
критому обговоренні проблем, які виникають в 
процесі здійснення діяльності;

– залучення підлеглих до формування цілей 
та розробки управлінських рішень;

– створення у колективі атмосфери взаємо-
поваги, довіри, коректного ставлення один до 
одного;

– заохочення персоналу до процесу гене-
рації ідей та створення інновацій в галузі 
страхування.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, управління персоналом страхової компа-
нії, яке здійснюється системно та продумано, з 

урахуванням останніх досягнень науки та прак-
тики, є запорукою успішного розвитку страхо-
вика та забезпечення його платоспроможності 
та фінансової стійкості.

Робота з кадрами в термінах і поняттях стра-
хового менеджменту визначається як комплек-
сна цілеспрямована дія на трудовий колектив 
і окремих страхових працівників, покликана 
забезпечити досягнення мети страхової компанії.

На жаль, управлінню персоналом у бага-
тьох українських страхових компаніях не при-
діляють належної уваги. Вона слабо впливає 
на управління страхової компанії і зайнята 
щоденною роботою, а також перевіркою 
стану трудової дисципліни. Але це повинно 
надихнути керівництво страхових компаній 
на пошук та відбір інноваційних шляхів управ-
ління персоналом. 
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МЕТОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

METHODS OF RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY

Стаття присвячена дослідженню сутності та існуючих методів ризик-менеджменту у страхових 
організаціях. Розглянуто п’ять етапів, на яких базується система ризик-менеджменту. Виділено 
методи управління ризиком. Сформовано два основні блоки управлінських заходів стосовно впливу 
на страхові ризики у процесі управління страховими ризиками. Найбільша увага приділена саме 
операції з передачі страхових ризиків, тобто на перестрахування. Перестрахування є традиційним 
та найбільш застосовуваним методом передачі страхових ризиків. Важливе значення має впрова-
дження ефективного ризик-менеджменту для управління ризиками та пошуками шляхів їх усунення 
або мінімізації. На основі проведеного аналізу у статті запропоновано разом із перестрахуванням 
застосовувати альтернативні інструменти передачі ризиків в страховій діяльності в Україні.

Ключові слова: страховий ризик, управління страховими ризиками, ризик-менеджмент, стра-
хові резерви, перестрахування.

Статья посвящена исследованию сущности и существующих методов риск-менеджмента 
в страховых организациях. Рассмотрены пять этапов, на которых базируется система риск-
менеджмента. Выделены методы управления риском. Сформированы два основных блока управ-
ленческих мер в отношении влияния на страховые риски в процессе управления страховыми 
рисками. Наибольшее внимание уделено именно операции по передаче страховых рисков, то 
есть на перестрахование. Перестрахование является традиционным и наиболее применяемым 
методом передачи страховых рисков. Важное значение имеет внедрение эффективного риск-
менеджмента для управления рисками и поисками путей их устранения или минимизации. На 
основе проведенного анализа в статье предложено вместе с перестрахованием применять аль-
тернативные инструменты передачи рисков в страховой деятельности в Украине.

Ключевые слова: страховой риск, управления страховыми рисками, риск-менеджмент страхо-
вые резервы, перестрахования.

The article is devoted to the study of the essence and existing methods of risk management in insur-
ance organizations. The spread of modern methods of risk management in insurance activities can 
contribute to the approximation of domestic insurance to world standards. The main thing in risk man-
agement is the development and implementation of such risk management methods that can lead to 
additional cash inflows. The five stages on which the risk management system is based are considered. 
Risk management methods are selected. The choice of risk management methods is aimed at minimiz-
ing possible losses in the future. Two main blocks of management measures concerning the influence 
on insurance risks in the process of insurance risk management are formed. The first block contains a 
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set of preparatory actions related to the definition of the general purpose of the insurance activity of a 
particular insurer. The second block of managerial measures is directly related to the choice and imple-
mentation of methods of influencing the risks taken by the insurer under the insurance contracts. In 
the management of insurance risks, the financial aspect that involves identifying and generating finan-
cial sources for covering potential or actual losses from the implementation of the risks assumed is 
extremely important. In the general theory of risk management, risk financing methods comprise 3 
main groups: self-insurance, lending and risk transfer. The greatest attention is devoted to the transfer 
of insurance risks, that is to reinsurance. Reinsurance is the traditional and most used method of trans-
ferring insurance risks. Important is the introduction of effective risk management for risk management 
and the search for ways to eliminate or minimize them. Based on the analysis conducted in the article, 
it is proposed to use, together with reinsurance, alternative instruments of risk transfer in insurance 
activities in Ukraine. The activities of insurance companies are associated with a large number of risks, 
because they not only take other risks for themselves in insurance, but also risk their own funds in the 
process of functioning.

Key words: insurance risk, insurance risk management, risk management, insurance reserves; 
reinsurance.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
діяльність будь-якого суб’єкта господарювання 
пов’язана з різноманітними ризиками. Що сто-
сується страхових компаній, то найбільший 
вплив на їх функціонування мають ризики, які 
обумовлені самою сутністю страхової послуги. 
До таких ризиків відносять ті, що приймаються 
за договорами страхування (страхові ризики). 
Таким чином, ефективне управління страхо-
вими ризиками та ризиками, які виникають під 
час провадження страхової діяльності, є однією 
з найважливіших умов забезпечення фінансо-
вої стійкості та необхідного рівня платоспро-
можності страхової компанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, які стосуються методів управління 
ризиками в страховій діяльності, розгляда-
ються в наукових працях В.В. Вітлінського, 
Г.І. Великоіваненко, О.М. Залєтова, О.А. Лоба-
нова, О.В. Чугунова, В.В. Шахова тощо. Тео-
ретичні та практичні аспекти управління 
ризиками у страховій галузі знайшли своє відо-
браження у роботах таких вітчизняних науков-
ців як: І.О. Бланк, К.Г. Воблий, В.Д. Базилевич, 
В.В. Вітлінський, Т.А. Ротова, М.С. Клапків, 
К.В. Шелехов, М.В. Сороківська. 

Метою дослідження є дослідження сутності 
та існуючих методів ризик-менеджменту у 
страхових організаціях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кожна страхова компанія під час свого розви-
тку починає з того, що вона розуміє, які ризики 
їй необхідно відстежувати та контролювати. 
Проте надалі контроль за новими ризиками та 
моделювання цих ризиків дозволяє ефектив-
ніше втілювати страховику свою стратегію і 
управляти ризиками, і, відповідно, нарощувати 
прибуток і збільшувати страхові резерви. Впро-
вадження в практичну діяльність страхових 
компаній ефективної системи ризик-менедж-
менту підвищує фінансову надійність та стій-

кість як окремого страховика, так і страхового 
ринку в цілому. В той же час, поширення сучас-
них методів управління ризиками в страховій 
діяльності зможе сприяти наближенню вітчиз-
няного страхування до світових стандартів.

Ризик-менеджмент за економічним змістом 
являє собою систему управління ризиком і від-
носинами, що виникають у процесі його управ-
ління, яка спрямована на зниження ймовірності 
виникнення і мінімізацію можливих втрат. 

Система ризик-менеджменту страховика 
базується на п’яти етапах (рис. 1).

З нашої точки зору, основним в ризик-
менеджменті є не питання про недопущення 
ризику в його негативному вигляді, а роз-
робка і впровадження таких методів управ-
ління ризиками, які зможуть призвести до 
додаткових грошових надходжень. Незважа-
ючи на галузеву специфіку, у більшості сек-
торів економіки застосовуються досить схожі 
механізми зниження ризиків. До таких осно-
вних методів Лобанов О. та Чугунов О. відно-
сять [2, с. 63]: страхування або резервування; 
хеджування; диверсифікація; уникнення (від-
мова від пов’язаного з ризиком проекту) або 
мінімізація (консервативне управління акти-
вами та зобов’язаннями). Вітлінський В.В. та 
Великоіваненко Г.І. виділяють наступні спо-
соби (методи) управління ризиком: уникнення 
ризику; попередження ризику; розподіл 
ризику; зовнішнє страхування ризику; ліміту-
вання; диверсифікація; створення резервів, 
запасів на покриття ймовірних збитків; здо-
буття додаткової інформації [1].

Слід зазначити, що вибір методів управ-
ління ризиком має на меті мінімізувати мож-
ливі збитки у майбутньому. Мойсеєнко І.П. та 
Марченко О.М. вважають, що це здійснюється 
шляхом вибору раціонального способу змен-
шення ризику серед наступних: збереження 
ризику; передача ризику; уникнення ризику; 
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запобігання ризику; зниження ризику; дивер-
сифікація ризиків; самострахування; хеджу-
вання [4, c. 226-229]. 

Лисенко Д. виділяє чотири основні відомі 
методи, які застосовують ризик-менеджери 
компаній для управління ризиками. До них 
належать: уникнення ризику; утримання 
ризику; передача ризику (страхування, хеджу-
вання, аутсорсинг); зниження ризику (дивер-
сифікація, введення лімітів; формування 
резервів та зменшення часу знаходження в 
небезпечних зонах) [1].

Покровський А.К. виокремив такі основні 
методи управління ризик-менеджменту: ухи-
лення від ризиків; локалізація ризиків; дивер-
сифікація ризиків; компенсація ризиків [1]. 

Кожен з них застосовується при різних 
обставинах. Кілька методів управління ризи-
ками часто використовуються одночасно: 

1. Уникнення ризику (усунення ризику) 
передбачає повне уникнення діяльності, яка 
представляє потенційну небезпеку. Даний 
спосіб має обмеження у використанні, адже 
вимагає відмову не тільки від певної діяльності, 
пов’язаної з ризиком, а й від поєднаних з нею 
майбутніх вигод. Отже, уникаючи ризику ми 
позбуваємось потенційних доходів. 

2. Зниження ризику (пом'якшення ризику) 
припускає скорочення ступеню або можливості 
втрати. Це може бути зроблено шляхом збіль-
шення запобіжних заходів або обмеженням 
(лімітуванням) ризикованої діяльності. Дивер-

сифікація активів та хеджування є формами 
зниження ризиків, пов’язаних з інвестиціями. 
Інвестування в здобуття інформації є одним із 
способів зниження ризиків, тому що чим вища 
проінформованість щодо ризикових видів 
діяльності, тим меншою стає невизначеність [5]. 

3. Втримання ризику (прийняття ризику). Цей 
спосіб передбачає знаходження в зоні ризику. 
Навіть якщо не буде зниження, уникнення або 
передачі ризику, то він все одно приймається. 
В межах цього способу досить ефективним є 
створення фондів самострахування. Прийняття 
ризику є ефективним для таких ризиків, які не 
становлять значної фінансової загрози. Але 
якщо не достатньо власних коштів для утри-
мання ризику великих розмірів, то необхідно 
намагатися залучити інші способи управління 
даним ризиком. 

4. Передача ризику (страхування від ризику). 
При цьому способі фінансовий ризик пере-
дається третій стороні. Поділ ризиків також 
є типом передачі ризику. Тобто, чим більше 
число тих, хто поділяє ризик, тим менше 
будуть проявлятися негативні ефекти. Під час 
вибору необхідного методу управління ризи-
ками треба дотримуватись наступних вимог: – 
завжди передбачати наслідки ризику; – не слід 
приймати ризик, розмір якого перевищує влас-
ний капітал; – не слід ризикувати багатьом 
заради малого; – не слід вважати, що завжди 
існує лише один шлях вирішення проблеми 
(можливо є й інші); – позитивні рішення слід 

Рис. 1. Етапи управління ризиками страховика
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полягає у формуванні переліку несприятливих подій, 
які тягнуть за собою негативні зміни навколишнього 
середовища 

полягає в оцінці ймовірності настання ризикових подій за 
допомогою методів статичного, аналітичного чи 

експертного аналізу 

оцінка фактичних збитків страховка, витрат на зниження 
величини цих збитків або витрати з відшкодування таких 

збитків та їх наслідків 

визначення й упровадження в програму управління 
оптимального набору методів впливу на ризики 

корекція стратегії, спостереження за станом 
навколишнього середовища, чинниками та джерелами 

впливу на нього 
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приймати лише за відсутності сумнівів; – за 
наявності сумнівів краще приймати негативне 
рішення [1].

Таким чином, з урахуванням специфіки 
страхової діяльності, пов’язаної з перерозпо-
ділом ризиків, застосування загальних методів 
управління ризиками та організація процесу 
ризик-менеджменту в страхових компаніях має 
низку особливостей.

Загалом у процесі управління страховими 
ризиками можна сформувати два основні 
блоки управлінських заходів стосовно впливу 
на страхові ризики. Перший блок містить 
сукупність підготовчих дій, пов’язаних із визна-
ченням загальної мети страхової діяльності 
конкретного страховика, зокрема встанов-
лення переліку ризиків, які можуть бути взяті 
на страхування, розробку і затвердження у 
Нацфінпослуг правил страхування під кожен із 
таких ризиків та формування типових догово-
рів страхування (страхових полісів).

Другий блок управлінських заходів безпо-
середньо пов’язаний з вибором та реалізацією 
методів впливу на ризики, прийнятих страхови-
ком за договорами страхування (рис. 2). 

Одним із методів зменшення страхових 
ризиків на цьому етапі є проведення превен-
тивних заходів. Варто також зазначити, що в 
управлінні страховими ризиками надзвичайно 
важливим є фінансовий аспект, який перед-
бачає визначення та формування фінансових 
джерел покриття потенційних чи фактичних 

збитків від реалізації прийнятих на страхування 
ризиків. 

У загальній теорії ризик-менеджменту 
методи фінансування ризиків містять 3 основні 
групи: самострахування, кредитування і пере-
дача ризику. Використання кожного із назва-
них методів у діяльності страхових компаній 
має свої особливості. Так основним фінан-
совим джерелом покриття збитків, завданих 
настанням страхових випадків, за ризиками, 
що залишаються на власному утриманні стра-
хової компанії, є кошти страхових резервів.

Залучення кредитних ресурсів для відшкоду-
вання збитків від реалізації страхових ризиків 
з точки зору страхової компанії є небажаним 
явищем, оскільки збільшує фінансові витрати 
страховика та негативно впливає на фінансо-
вий результат діяльності компанії. Виникнення 
потреби у позикових фінансових ресурсах для 
покриття поточних зобов’язань страховика 
може свідчити також про наявність недоліків 
у тарифній політиці або політиці управління 
резервами страхової компанії.

Існують особливості у використанні кож-
ного з вищезазначених способів управління 
ризиками у діяльності страхової компанії. 
Проте, якщо перші три методи загалом мають 
схожу сутність як для страхових компаній, так і 
для інших суб’єктів господарської діяльності, то 
застосування методу передачі ризиків в страхо-
вій сфері значно відрізняється і має специфічні 
ознаки. Це пов’язано з тим, що страховик сам 

Рис. 2. Методи управління страховими ризиками
Джерело: складено автором на основі [5; 6; 7]
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виступає тим суб’єктом, який за визначену у 
договорі страхову премію бере на себе відпові-
дальність відшкодувати збитки в разі настання 
страхового випадку. З цього випливає, що під 
час вивчення світового досвіду стосовно управ-
ління ризиками в страховій сфері найбільшу 
увагу слід звертати саме на операції з передачі 
страхових ризиків, тобто на перестрахування.

Перестрахування є традиційним та найбільш 
застосовуваним методом передачі страхових 
ризиків. Ефективність здійснення перестрахо-
вих операцій певним чином залежить від роз-
виненості ділових зв’язків і співробітництва між 
страховими та перестраховими компаніями. 

Варто зазначити, що в практиці зарубіжних 
страхових компаній, окрім традиційного пере-
страхування, використовуються також альтер-
нативні інструменти передачі страхових ризи-
ків, які забезпечують формування фінансових 
джерел їх покриття безпосередньо за допомо-
гою механізмів фондового ринку. Виникнення 
альтернативних інструментів передачі стра-
хових ризиків було пов’язано з необхідністю 
пошуку додаткових джерел фінансування 
катастрофічних ризиків, для покриття яких 
обсягів страхового і перестрахового ринків є 
недостатніми.
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Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, можна сказати, що діяльність страхо-
вих організацій пов’язана з великою кількістю 
ризиків, адже вони не тільки приймають чужі 
ризики на себе у страхуванні, а й ризикують 
власними коштами в процесі функціонування.

З метою управління відбором ризиків 
страхові компанії використовують систему 
управління ризиками, яка містить низку різно-
манітних заходів організаційно-фінансового 
характеру, що дозволяє певною мірою перед-
бачити їхні наслідки та розмір збитку, який 
потрібно відшкодовувати. При цьому провідна 
роль в управлінні страховими ризиками має 
надаватися методам фінансування ризиків, 
спрямованим на формування достатніх за 
обсягами джерел їх покриття.

Важливе значення має впровадження ефек-
тивного ризик-менеджменту для управління 
ризиками, та пошуками шляхів їх усунення або 
мінімізації, задля ефективного функціонування 
страхової компанії та забезпечення належного 
стану її фінансової безпеки. Крім того, важ-
ливість використання ризик-менеджменту у 
вітчизняній практиці зазначено як один з пер-
спективних напрямів розвитку вітчизняного 
страхового ринку.
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МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА  
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

THE MODEL FOR DIAGNOSING  
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES FAILURE RISK

У статті розглянуто побудову моделі діагностування ризику банкрутства підприємства. Інсти-
тут банкрутства – є одним з основних регуляторних механізмів здорового ринку, але спричиняє 
негативні наслідки. Тому своєчасне діагностування банкрутства і проблем з платоспроможністю 
дозволяє максимально нівелювати потрясіння для суб’єктів господарювання. Машинобудування 
завжди було однією з основоположних галузей вітчизняної економіки і має суттєвий потенціал, 
щоб стати рушійною силою для позитивних змін в країні. Отже, автором було проаналізовано 
різноманітні підходи до визначення схильності до банкрутства і запропоновано модель для діа-
гностування ступеню ризику настання банкрутства українських машинобудівних підприємств на 
основі методу дискримінантного аналізу. Отримана модель характеризується високою точністю 
і відповідає цілям дослідження. У подальшому буде проводитись її апробація і коригування у обу-
мовлений термін.

Ключові слова: банкрутство, діагностика банкрутства, платоспроможність, дискримінантний 
аналіз, машинобудування, модель діагностування банкрутства.

В статье рассматривается построение модели диагностирования риска банкротства предпри-
ятия. Институт банкротства является одним из основных регуляторных механизмов здорового 
рынка, но приводит к негативным последствиям. Поэтому своевременное диагностирование бан-
кротства и проблем с платёжеспособностью позволяет максимально нивелировать потрясения 
для субъектов хозяйствования. Машиностроение всегда являлось одной из основополагающих 
отраслей отечественной экономики. Оно имеет существенный потенциал, чтобы стать движу-
щей силой для позитивных изменений в стране. Автором были проанализированы различные 
подходы к определению склонности к банкротству и предложена модель для диагностирования 
степени риска наступления банкротства украинских предприятий машиностроения на основе 
метода дискриминантного анализа. Полученная модель характеризуется высокой точностью и 
соответствует целям исследования. В дальнейшем будет проводиться её апробация и корректи-
ровка в установленный срок.

Ключевые слова: банкротство, диагностика банкротства, платежеспособность, дискриминант-
ный анализ, машиностроение, модель диагностики банкротства.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

The article considers the development of the model for failure risk diagnosing of an engineering 
enterprise. The institution of bankruptcy is one of the main regulatory mechanisms of a healthy mar-
ket, but it could lead to negative consequences. Therefore, early failure risk diagnosing and solvency 
problems identification reduces the impact of shock for business entities. Engineering has always been 
one of the domestic economy fundamental sectors. It has the potential to become a driving force for 
positive changes in the country. The author analyzed various approaches to determining of tendency 
to failure. She chose the method of discriminant analysis, as one of the most suitable for the purposes 
of the study. The author has developed a model for failure risk diagnosing of Ukrainian engineering 
enterprises on the basis of this mathematical approach and data obtained on the previous stages of 
the research. Financial statements of more than 270 engineering enterprises of Ukraine were used for 
purposes of calculations. Each of enterprise belongs to one of the four classes. Each class is charac-
terized by one of the failure risk levels: normal, temporary, insolvency, critical. The author proposed a 
three-stage model to create a more sensitive model for failure risk diagnosing. A discriminant equation 
describing the difference between the classes was calculated for each pair of classes. And then the 
equations were integrated into a system. The key of interpretation for this model was developed. The 
final model is fundamentally different from the predecessors, since it is a system of equations and it 
gives for a more respond determination of the enterprise’s state. The resulting model is described by 
high value of statistical indicators. So, it shows high quality of the model. Also the model demonstrates 
the adequacy of the results and accordance to the objectives of the study. This is a sectoral model for 
domestic machine building enterprises based on the data of 2013-2018. The next step of the research 
is further approbation of the model and time-adjustment. As far as the model is built on the data of  
2013-2018, it could be update not earlier than 2023.

Key words: failure diagnosing, a discriminant analysis, a model for failure diagnosing, machine 
building enterprises, insolvency, bankruptcy.

Постановка проблеми. В країнах із сталою 
ринковою економікою механізм банкрутств 
є невід’ємним елементом балансу системи, 
функціонування суб’єктів господарювання, 
наслідком вільної конкуренції. За довгу історію 
розвитку цього механізму в країнах з вільним 
ринком напрацьовано великий досвід з діа-
гностики та подолання криз. Для України ж цей 
інститут є відносно молодим. У світлі глибоких 
трансформаційних процесів, за яких вітчиз-
няна економіка опинилася у нестабільному 
становищі, питання прогнозування, профілак-
тики і ефективного подолання кризових явищ 
актуалізувалися. 

Той чи інший ступень ризику настання бан-
крутства притаманний підприємствам різних 
розмірів і галузей. Масові випадки неплато-
спроможності викликають системні еконо-
мічні проблеми. Варто зауважити, що маши-
нобудування завжди було важливою ланкою у 
народному господарстві України і під час кризи 
проявляло себе, як одна з найстійкіших галу-
зей. Окрім того, продукція наукомістких інно-
ваційних галузей формує максимальну додану 
вартість і є характерною для країн з високим 
потенціалом. Саме такою галуззю безперечно є 
машинобудування. Водночас існує ряд трудно-
щів, які гальмують розвиток цієї галузі. Зазна-
чені факти зумовили актуальність дослідження 
антикризових процесів саме у цій галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Характерною особливістю аналізу станів під-
приємства, як складної виробничо-економіч-
ної системи є багатовимірність описання цих 

станів. Тому віднесення певного стану до того 
чи іншого класу не є простою задачею і потре-
бує застосування методів багатовимірного 
аналізу [1, с. 44]. Останні є найбільш дієвим 
інструментом дослідження соціально-еконо-
мічних процесів, що описуються великою кіль-
кістю характеристик. 

Тому вітчизняними та зарубіжними дослід-
никам було запропоновано багато різноманіт-
них статистичних, математичних і програмних 
технологій для розробки моделей діагносту-
вання банкрутства, як то імітаційне моделю-
вання, нечітка логіка [2], логіт модель [3], імі-
таційне моделювання [1], факторний аналіз [4], 
штучні нейронні мережі [5; 6], еволюційні алго-
ритми і метод опорних векторів [7].

Але найбільша кількість розроблених моде-
лей спирається саме на математичний апарат 
дискримінантного аналізу, оскільки він виявив 
себе як той, що є оптимальним за співвідно-
шенням якість/ресурсоємність діагностування.

В той самий час існуючі методи діагносту-
вання банкрутства, що ґрунтуються на дискри-
мінантному аналізі, мають такі недоліки:

• діагностування стану підприємства зво-
диться до віднесення його до однієї з двох кате-
горій: банкрут/не банкрут;

• не враховується необхідність часового 
коригування і відмінність тих самих показників 
діяльності підприємств для представників різ-
них галузей;

• добір показників до моделі не формалізо-
вано, отже не враховано кореляцію між ними, а 
деякі з них недостатньо забезпечують різницю 
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між суміжними класами досліджуваних об’єктів 
одночасно із близькістю значень в середні класів.

Отже, метою статті є формування остаточної 
системи показників, по-будування такої моделі 
діагностування ступеню ризику настання бан-
крутства, яка б нівелювала зазначені недоліки. 
А також складання рекомендацій щодо інтер-
претації результатів, отриманих за допомогою 
розробленої моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Автором дослідження було запропоновано 
методику добору показників для побудови 
моделі діагностування ризику банкрутства, що 
її викладено у [8]. Основним прин-ципом мето-
дики є забезпечення якнайбільшої різниці між 
значеннями коефіцієнтів для підприємств, що 
належать до суміжних класів. Отже, на основі 
цієї методики, оновленої і доповненої навчаль-
ної вибірки фінансових звітностей підпри-
ємств, було визначено наступні показники для 
суміжних класів для використання при побу-
дові моделей:

1. Малоймовірний/невеликий ступінь ризику 
банкрутства – 6 показників:

• коефіцієнт абсолютної ліквідності;
• коефіцієнт маневреності власних оборот-

них засобів (ВОЗ);
• коефіцієнт ліквідної платоспроможності;
• частка незавершеного виробництва у 

запасах;
• коефіцієнт фінансової стійкості;
• частка власних оборотних засобів в активах.
2. Невеликий/високий ступінь ризику бан-

крутства – 9 показників;
• частка ВОЗ в активах;
• коефіцієнт абсолютної ліквідності;
• коефіцієнт оборотності іммобільних активів;
• коефіцієнт оборотності незавершеного 

виробництва;
• рентабельність продукції;
• забезпеченість запасів ВОЗ;
• частка основних засобів у активі;
• фондовіддача;
• коефіцієнт зносу основних засобів.
3. Високий/критичний ступінь ризику бан-

крутства – 9 показників:
• рентабельність виробництва;
• забезпеченість оборотних активів ВОЗ;
• частка основних засобів у активі;
• коефіцієнт оборотності іммобільних активів;
• коефіцієнт швидкої ліквідності;
• коефіцієнт оборотності запасів;
• операційний цикл;
• коефіцієнт абсолютної ліквідності;
• коефіцієнт фінансової стабільності.
Як було зазначено вище, для побудови 

моделі автором використовувався багатови-
мірний дискримінантний аналіз, але для того, 

щоб забезпечити максимальну диференціацію 
стану підприємств за результатами аналізу, 
вирішено розробити систему рівнянь. 

Цей математико-статистичний метод на 
даному етапі дослідження містить в собі дві 
процедури: інтерпретацію і класифікацію. 
У першому випадку вирішується задача, так зва-
ного, апостеріорного сегментування [9, с. 230] 
або задача класифікації. Остання має на увазі 
отримання функції, що забезпечує можливість 
віднесення нових досліджуваних об’єктів, що 
не відносяться до навчальної сукупності, до 
одного чи іншого класу [10, с. 7]. Характерис-
тики, що використовуються для диференціації 
одного класу від іншого називаються дискри-
мінантними змінними. У загальному випадку 
кількість змінних необмежена, але в сумі кіль-
кість об’єктів навчальної сукупності має завжди 
перевищувати кількість змінних якнайменше 
на два [11, с. 84]. Але дослідники, що викорис-
товують цей метод у економічних досліджен-
нях зазвичай обмежуються 3-6 змінними. Це 
доцільна кількість змінних за умови, що робота 
з кінцевою моделлю має характеризуватися 
експлуатаційною якістю і відповідати принци-
пам: максимізації точності, мінімізації ресурсів 
для її використання [12; 13]. 

Отже автором було вирішено оптимізувати 
кількість коефіцієнтів у моделі в процесі побу-
дови дискримінантних функцій. Усі розрахунки 
проводились за допомогою ППП Statistica. Про-
грама повертає дві функції для одного і другого 
класу. Щоб визначити приналежність об’єкту 
розраховують сумарний класифікаційний 
показник для кожного з двох рівнянь. Об’єкт 
відносять до того класу, сумарний показник 
якого ви-явиться більшим. 

Неважко визначити, що за допомогою еле-
ментарних математичних перетворень можна 
отримати єдину функцію, у якої сумарний кла-
сифікаційний показник буде дорівнювати 0. 
Для цього необхідно послідовно відняти час-
тини рівнянь (1):

Z Z n m xi i i1 2− = − ⋅∑( )                   (1)

де ni – значення коефіцієнту для рівняння 
для першого класу;

mi – значення коефіцієнту для рівняння для 
другого класу;

xi – значення змінної;
Z1 – результуючий показник для рівняння 

для першого класу;
Z2 – результуючий показник для рівняння 

для другого класу;
Отже, якщо:
Z1>Z2 – результуючий показник буде пози-

тивним, отже досліджуваний об’єкт буде відно-
ситись до першого класу;
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Z1<Z2 – результуючий показник буде 
від’ємним, отже досліджуваний об’єкт буде від-
носитись до другого класу.

Z1=Z2 – результуючий показник буде дорів-
нювати 0, отже буде неви-значено, до якого 
класу відноситься досліджуваний об’єкт.

Для пари класів підприємства з низьким і 
підприємства з середнім ризиком настання 
банкрутства статистично значущу різницю 
показали 6 коефіцієнтів. Ця кількість відповідає 
тим принципам, що автором було визначено 
раніше, тому на їх базі і побудуємо дискри-
мінантну модель з узагальненим рівнянням. 
Отримані значення коефіцієнтів зазначено у 
таблиці 1.

Таблиця 1
Значення коефіцієнтів для дискримінантних 

рівнянь для діагностування підприємств  
пари класів з низьким та середнім рівнем 

ризику настання банкрутства
№ Коефіцієнту 

у первісній вибірці IN IT INT

12 20,18 14,67 5,51
28 12,54 2,98 9,56
22 83,65 91,31 -7,66
32 37,60 26,19 11,41
36 1,27 -5,94 7,21
37 0,00 0,00 0,00

Вільний член -55,67 -40,31 -15,36
Джерело: складено автором на підставі розрахунків

Оскільки множник при коефіцієнті № 
37 дорівнює нулю, то його добуток буде 
дорівнювати нулю, отже можна знехтувати 
цим членом рівняння і не записувати його у 
результуючу функцію, що увійде до моделі діа-
гностування ступені ризику банкрутства. Функ-
ція матиме вигляд

I x x x

x x
NT = ⋅ + ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ −

5 51 9 56 7 66

11 41 7 21 15 36
11 12 13

14 15

, , ,

, , , 
       (2)

де, ІNT – інтегральний показник для визна-
чення приналежності дослі-джуваного об’єкту 
до класу N або T;

х11 – частка незавершеного виробництва у 
запасах;

х12 – частка ВОЗ в активах;
х13 – коефіцієнт фінансової стійкості;
х14 – коефіцієнт маневреності ВОЗ;
х15 – коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Для пари класів підприємства з середнім 

ризиком і з високим ризиком настання бан-
крутства статистично значущу різницю пока-
зали 10 коефіцієнтів. Отже, було побудовано 
модель на основі усіх цих показників та оцінено 
статистичний вклад у якість отриманої моделі 
кожного з них. Використаємо показник окре-

мої лямбда Вілкса. Цей показник демонструє 
наскільки великий вклад вносить змінна у дис-
кримінацію між класами [14]. Вона тим цінніша, 
чим менша. А також показник p-значення, який 
відображає достовірність цього припущення. 
Якщо р-значення нижче за 0,05, то можемо 
стверджувати, що наша гіпотеза достовірна з 
вірогідністю 95%. Отже, було відкинуто чотири 
коефіцієнти, у яких значення окремої лямбда 
було найбільшим при р-значенні нижчим за 
0,05 (таблиця 2).

Таблиця 2
Значення Лямбда Вілкса и p-значення 

коефіцієнтів, що увійшли у первісне 
дискримінантне рівняння для діагностування 

підприємств пари класів з середнім та високим 
рівнем ризику настання банкрутства

№ Коефіцієнту 
у первісній вибірці

Окрема 
лямбда p-значення

28 0,8736 0,0003
36 0,6316 0,0000
42 0,9436 0,0185
45 0,8659 0,0002
51 0,9605 0,0499
5 0,9888 0,2996
7 0,9942 0,4558
8 0,9829 0,1989
16 0,9709 0,0933

Джерело: складено автором на підставі розрахунків

Отже, відкинемо коефіцієнти з найнижчим 
значенням Лямбда Уілкса та р-значенням біль-
шим за 0,05. Такими виявилися коефіцієнти під 
номерами: 5, 7, 8 і 16. Модель було уточнено 
на основі п’яти коефіцієнтів. Таким чином було 
отримано дискримінантну функцію:

I x x x

x x
TІ = ⋅ + ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ −

6 20 11 10 0 43

0 29 2 16 6 99
21 22 23

24 25

, , ,

, , , 
        (3)

де, ІTІ – інтегральний показник для визна-
чення приналежності дослі-джуваного об’єкту 
до класу T або І;

х21 – частка ВОЗ в активах;
х22 – коефіцієнт абсолютної ліквідності;
х23 – коефіцієнт оборотності іммобільних 

активів;
х24 – коефіцієнт оборотності незавершеного 

виробництва;
х25 – рентабельність продукції.
Для пари класів підприємства з високим 

ризиком і з критичним ризи-ком настання 
банкрутства статистично значущу різницю 
показали 9 коефіцієнтів. Результуючу дис-
кримінантну функцію було визначено за тими 
самими принципами, що й у попередньому 
випадку (таблиця 3). 
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Таким чином у моделі залишилось шість 
коефіцієнтів, що відповідають принципам, які 
були визначені раніше. Коефіцієнти при змін-
них у дискримінантному рівнянні наведено у 
таблиці 4.

Таблиця 4
Значення коефіцієнтів для дискримінантних 

рівнянь для діагностування підприємств  
пари класів з високим та критичним рівнем 

ризику настання банкрутства
№ Коефіцієнту 

у первісній вибірці IІ IС IІС

53 -4,91 -18,69 13,79
17 -0,15 -1,03 0,88
5 10,06 27,32 -17,26

39 0,00 0,00 0,00
21 0,01 -0,55 0,55
36 5,14 -7,78 12,92

Вільний член -2,43 -17,00 14,57
Джерело: складено автором на підставі розрахунків

Оскільки множник при коефіцієнті № 39 пря-
мує до нуля, то його добуток також прямує до 
нуля і його вклад у результуюче значення буде 
нікчемним. Отже знехтування цим членом при 
формуванні остаточного рівняння істотно не 
вплине на результати дослідження, але заоща-
дить розрахункові потужності. Дискримінантне 
рівняння матиме вигляд

I x x x

x x
ІС = ⋅ + ⋅ − ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ −

13 79 0 88 17 26

0 55 12 92 14 5
31 32 33

34 35

, , ,

, , , 77
     (4)

де, ІІС – інтегральний показник для визна-
чення приналежності дослі-джуваного об’єкту 
до класу T або І;

х31 – рентабельність виробництва;
х32 – забезпеченість ОА ВОЗ;
х33 – частка основних засобів у активі;
х34 – коефіцієнт фінансової стабільності;
х35 – коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Отже, три дискримінантні рівняння побудо-

вано. На їх основі побудуємо модель для діа-
гностування ступеню ризику настання банкрут-
ства і неплатоспроможності, яку представлено 
у вигляді наступної системи рівнянь:
I x x x x x

I
ІС = ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ −13 79 0 88 17 26 0 55 12 92 14 5731 32 33 34 35, , , , , ,

TTІ

NT

x x x x x

I

= ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ −

=

6 20 11 10 0 43 0 29 2 16 6 9921 22 23 24 25, , , , , ,

55 51 9 56 7 66 11 41 7 21 15 3611 12 13 14 15, , , , , ,⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ −







 x x x x x

  (5) 

Визначення ступеню платоспроможності 
досліджуваного підприємства на основі запро-
понованої моделі відбувається на основі ключа 
інтерпретації, який представлено у таблиці 5.

Тобто порядок визначення ступеню непла-
тоспроможності наступний. Послідовно роз-
раховуються інтегральні показники для кожної 
функції, починаючі з II_C. Якщо значення інте-
грального показника від’ємне, то розрахову-
ється інтегральний показник для наступного 
рівняння. Якщо розрахований інтегральний 
показник для наступного рівня буде більший 
нуля, то необхідно припиняти розрахунки. 
Якщо ні – то продовжувати згідно зазначеного 
принципу.

Варто також звернути увагу на те, що поря-
док і умови розрахунків мають бути чітко витри-
мані. Це пов’язано з тим, що у перше і друге рів-
няння входять показники, що розраховуються 
на основі ВОЗ, відповідно для неплатоспро-
можного підприємства, результати за цими рів-
няннями можуть бути викривлені.

Для цілей поглибленого аналізу стану під-
приємства можна враховувати симетричну 
«туманну» зону. Якщо об’єкт потрапляє до неї, 
то варто провести додаткові дослідження для 
більш чіткого віднесення підприємства до того 
чи іншого класу неплатоспроможності. Але не 
варто забувати, що диференціація підприємств 
згідно моделі досить висока і додаткові розра-
хунки іноді, особливо при експрес-діагностиці, 
є зайвими.

Кожна методика або модель має відповідати 
певним критеріям серед яких чільне місце посі-
дають достовірність і адекватність. Перевірка 
цих критеріїв зазвичай проводиться за двома 
напрямками: тестування на основі визначення 
статистичних показників (таблиця 6) і апроба-
ція на зразках.

Сукупна помилка для усієї моделі складає 
2,22%, тобто 6 випадків некоректної класифіка-
ції з 270 спостережень.

Усі отримані статистичні показники знахо-
дяться у межах норми, а враховуючі поглибле-
ність діагностики, є достатньо високими. Доля 

Таблиця 3
Значення Лямбда Вілкса и p-значення 

коефіцієнтів, що увійшли у первісне 
дискримінантне рівняння для діагностування 

підприємств пари класів з високим  
та критичним рівнем ризику  

настання банкрутства

№ Коефіцієнту 
у первісній вибірці

Окрема 
лямбда p-значення

53 0,6923 0,0000
17 0,9245 0,0088
5 0,7055 0,0000

42 0,9698 0,1012
35 0,9939 0,4644
10 0,9959 0,5509
39 0,9274 0,0102
36 0,9545 0,0434
21 0,9353 0,0156

Джерело: складено автором на підставі розрахунків
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Таблиця 5
Інтерпретація результатів дослідження підприємства на основі розробленої моделі

Функція Номер 
комбінації

Значення інтегрального 
показника для функції Інтерпретація значення

II_C
1.1 ≤0 Критична неплатоспроможність
1.2 >0

Підприємство неплатоспроможне
IT_I

2.1 ≤0
2.2 >0

Поточна неплатоспроможність
IN_T

3.1 ≤0
3.2 >0 Платоспроможне підприємство

Джерело: складено автором на підставі розрахунків

Таблиця 6
Статистичні показники, що характеризують розроблену модель

Функція

Показники

Коефіцієнт 
детермінації, %

Лямбда 
Вілкса

Критерій Фішера
(критичне 
значення)

α-помилка, 
%

β-помилка, 
%

Сукупна 
помилка, 

%
IN_T 83,85 0,1615 51,05 (6,59) 0,00 0,00 0,00
IT_I 72,42 0,2758 52,51 (5,10) 12,12 0,00 3,78
II_C 77,44 0,2256 52,05 (6,91) 0,00 6,90 2,04

Джерело: складено автором на підставі розрахунків

помилки може бути пояснена наступними 
факторами:

• низька якість спостережень у підгрупі N, 
що пов’язано, насампе-ред з тим, що більшість 
вітчизняних підприємств мають той чи інший 
ступінь неплатоспроможності;

• необ’єктивність даних наданих підпри-
ємствами;

• неможливість врахування якісних факторів;
• велика кількість груп, що мінімізує дис-

кримінацію об’єктів між ни-ми;
• багаторівневість моделі, що дає переваги 

при діагностиці підприємства, але може спри-
чиняти додаткові похибки класифікації;

• погрішності при розрахунках;
• інші фактори.
Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Розроблена мо-дель для діагностування 
ступеню ризику настання банкрутства машино-
будівного підприємства має цілу низку пози-
тивних характеристик. А саме:

• враховує галузеву структуру;
• ґрунтується статистичних даних україн-

ських підприємств, що обумовлює її пристосо-
ваність до вітчизняної економіки, на відміну від 
загальновідомих зарубіжних методик; 

• дозволяє проводити постійний моніто-
ринг ситуації на підприємстві та своєчасно реа-
гувати на негативні зміни;

• дає можливість визначити ступінь ризику 
настання банкрутства підприємства, а не лише 
констатувати його наявність чи відсутність.

Розроблена модель є принципово відмін-
ною від існуючих дискримінантних моделей, 
оскільки являє собою систему рівнянь, і пока-
зує достатньо високі результати по відношенню 
до них. Таким чином модель може викорис-
товуватись для визначення ступеню ризику 
настання банкрутства українських підприємств 
машинобудування вже сьогодні:

• у банківському і страховому секторі;
• секторі державних і корпоративних фінансів;
• для самодіагностики підприємств;
• навчальних цілях.
Враховуючи нестабільність економіки держави 

деякі фахівці пропонують переглядати отримані 
результати 1 раз у 5 років. Дана модель охоплює 
проміжок часу 2013-2018 роки, тобто модель може 
використовуватись без коригувань до 2023 року. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на тесту-
вання і апробацію розробленої методики, а також 
удосконалення з використанням нових даних.
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Розглянуто мотивації та інтереси суб’єктів ринку будівельних послуг, що зумовлюють антаго-
ністичну суперечність відносин між виробниками і споживачами. Доведено небезпеку реалізації 
державою політики лібералізації підприємницької діяльності у сфері надання будівельних послуг 
за умови згортання механізмів незворотної економіко-правової відповідальності бізнесу за якість 
та безпеку будівельних товарів та послуг. Показані напрями розв’язання антагонізмів споживчого 
ринку шляхом запровадження ефективних механізмів посилення адекватної відповідальності біз-
несу у разі злочинно-шахрайських порушень прав споживачів на ринку будівельних послуг.

Ключові слова: антагоністична суперечність споживчого ринку, населення, інтереси спожи-
вачів, інтереси бізнесу, ризики і загрози споживачів, інститут довіри, маркетинг, консюмеризм, 
механізми подолання антагонізмів споживчого ринку, механізм забезпечення якості товарів кін-
цевого споживання.

Рассмотрены мотивации и интересы субъектов рынка строительных услуг, обусловливающие 
антагонистическое противоречие отношений между производителями и потребителями. Дока-
зано опасность реализации государством политики либерализации предпринимательской дея-
тельности в сфере оказания строительных услуг при условии свертывания механизмов необра-
тимой экономико-правовой ответственности бизнеса за качество и безопасность строительных 
товаров и услуг. Показаны направления решения антагонизмов потребительского рынка путем 
введения эффективных механизмов усиления адекватной ответственности бизнеса в случае пре-
ступно-мошеннических нарушений прав потребителей на рынке строительных услуг.

Ключевые слова: антагонистическое противоречие потребительского рынка, населения, инте-
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The emergence of confrontational contradiction in construction market relations is associated with 
the opposite interests of its main subjects: manufacturing businessmen, distributing businessmen on 
the one hand and population, or end-users of goods, on the other and due to the desire of the business 
to maximize personal profits at any price, even to the detriment of the interests of the population. The 
implementation of an important political setting for the realization of the requirement for maximum 
business liberalization and the prevention of corruption, including in the market of construction ser-
vices, should not be carried out by weakening the level of protection of consumer rights and non-fulfill-
ment of the control and verification function of the state. On the domestic territory must be introduced 
the European integration concept of “absolute responsibility of the manufacturer” for the quality and 
safety of products produced. In the case of overcoming the confrontational contradiction in construc-
tion market relations, the leading role belongs to the mechanism of social and economic protection of 
consumer rights, which is a complex system of interconnected economic, social, legal, organizational, 
organizational and economic, organizational-social, social-legal, moral and ethical measures, actions, 
levers, instruments, economic and legal sanctions, incentives and social motivations through which 
the state overcomes the antagonistic contradiction of consumer market relations. An urgent necessity 
requires the refusal of the practice of determining the size of penalties in the normatively set amount 
of “non-taxable minimum incomes of citizens,» since in the economic sense these penalties are com-
pletely inadequate, insignificant and miserable in relation to those losses to consumers. The author's 
proposal is to introduce into practice a new normative base that has inflationary stability, since it is the 
magnitude of the fixed-value fixed value, determined on the basis of using the indicators of the revenue 
base of the consolidated state budget, which is fixed in the hryvnia and operates during the current 
fiscal year. The rationale and content of the methodology for calculating the normative-base value are 
disclosed in the article.

Key words: antagonistic contradiction of the consumer market, population, consumer interests, 
business interests, risks and threats of consumers, trust institution, marketing, consumerism, mecha-
nisms for overcoming the antagonisms of the consumer market, mechanism for ensuring the quality of 
final consumer goods.

Постановка проблеми. Серед нагальних 
проблем сучасного соціально-економічного 
розвитку України – проблема захисту прав 
споживачів на ринку будівельних послуг є 
досить гострою. Її практичне вирішення не 
лише визначатиме зростання якості життя на 
засадах запровадження високих європейських 
стандартів, а й безпосередньо впливатиме на 
якісні характеристики суспільного відтворення 
та забезпечення соціальної стабільності і націо-
нальної безпеки. 

Стратегічною є проблема спрямування соці-
ально-економічної політики держави на підрив 
підвалин формування антисоціальних інтересів 
та мотивацій, що провокують загострення анта-
гоністичної суперечності у відносинах суб’єктів 
рику будівельних послуг. Мова йде про спря-
мування державної політики на усунення 
будь-яких можливостей щодо формування та 
реалізації спонукальної мотивації бізнесу мак-
симізувати прибутки соціально небезпечним 
шляхом, а саме шахрайським ошукуванням 
споживачів, невідповідністю наданих буді-
вельних послуг задекларованому рівню їхньої 
якості та нееквівалентним завищенням їхньої 
вартості і маніпулюванням з умовами догово-
рів, що укладаються із споживачем.

Зазначене потребує з боку держави прове-
дення політики, спрямованої на запровадження 
і забезпечення ефективного функціонування 
багаторівневої та розгалуженої системи захо-

дів та механізмів, що гарантують якість наданих 
послуг та їх справедливу ціну, та спрямовані на 
посилення адекватної економіко-правової та 
соціально-моральної відповідальності бізнесу 
на ринку будівельних послуг за порушення 
прав споживачів.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що у працях відомих зару-
біжних науковців (Ф. Котлера [1], Р. Хірста [2], 
Ж.-Ж. Ламбена [3], Г. Кросса [4], П. Стернса 
[5], та інших) і вітчизняних (О. Язвінської [6], 
С. Герасимової [7], А. Мазаракі, Л. Ніколаєвої, 
Н. Притульської, Л. Іваненко [8], та інших) еко-
номістів розглянуто різні аспекти дослідження 
сутності, ролі, завдань та особливостей і форм 
прояву захисту прав населення на якісне і без-
печне споживання, у т.ч. і сервісних послуг. 

На сьогодні значна увага науковців приділя-
ється загальній якісній оцінки консюмеризму 
як системного соціального явища та еконо-
мічного механізму захисту прав споживачів, 
проведені ґрунтовних досліджень історії роз-
витку цього феномену за напрямами структур-
них складників в контексті розгляду широкого 
спектру розв’язання складних проблем захисту 
прав та інтересів кінцевих споживачів (у т.ч. і на 
ринку будівельних послуг) в світі і Україні.

Привертає увагу стаття А. Мазаракі та В. Лагу-
тіна «Внутрішній ринок України в умовах дис-
балансів між виробництвом і споживанням». 
[9]. У цій науковій праці розглянуто теоретичні 
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аспекти як забезпечення динамічної збалансо-
ваності та самодостатності внутрішнього ринку, 
так і проблемні питання розв'язання супер-
ечності між виробництвом і споживанням в 
залежності від стану й динаміки внутрішнього 
ринку країни в контексті з’ясування можливос-
тей вітчизняного внутрішнього ринку обмеж-
увати негативний вплив існуючих дисбалансів 
між виробництвом і споживанням на процес 
національного відтворення. Дослідження здій-
снено на основі урахування можливостей опти-
мальної реалізації економічних інтересів усіх 
суб'єктів внутрішнього ринку.

Разом із цим продовжує залишатися неви-
рішеним широке коло проблем з’ясування 
причин реально існуючих антагонізмів моти-
вацій та інтересів суб’єктів споживчого ринку, 
зокрема, виробників і споживачів будівельних 
послуг, а також пошуку ефективних організа-
ційно-економічні та економіко-правові заходів 
і механізмів забезпечення адекватного захисту 
інтересів кінцевих споживачів.

Отже, мета статті полягає в обґрунтуванні 
теоретико-методологічних та практично-при-
кладних засад подолання антагоністичної 
суперечності інтересів суб’єктів на ринку буді-
вельних послуг на основі реалізації політики 
соціально-економічного захисту та посилення 
ефективності механізмів захисту прав спожи-
вачів на ринку будівельних послуг.

Виклад основного матеріалу. Підписавши 
Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом і їхніми держа-
вами-членами, з іншої (яка ратифікована Верхо-
вною Радою України у вересні 2014 року), наша 
держава взяла на себе зобов'язання забезпе-
чити високий рівень захисту прав споживачів, 
а також досягти необхідної сумісності між сис-
темами захисту прав споживачів в Україні та 
ЄС. Насамперед, це стосується реалізації соці-
ально-економічної політики запровадження у 
вітчизняну практику високих стандартів відпо-
відальності бізнесу у споживчій сфері, у тому 
числі на ринку надання будівельних послуг, що 
на сьогодні діють в ЄС. 

Поряд із цією проблемою, також важливе 
завдання державної економічної політики поля-
гає у забезпеченні створення максимально 
можливих сприятливих умов лібералізації біз-
несової діяльності, у т. ч. на ринку надання буді-
вельних послуг). Проте, розставлені акценти 
і пріоритети у реалізації сучасної економічної 
політики щодо спрощення умов підприєм-
ницької діяльності не повинні здійснюватись 
на шкоду забезпечення вимог споживачів буді-
вельних послуг.

Причини виникнення конфронтаційної 
суперечності відносин ринку надання буді-

вельних послуг. Основна суперечність відно-
син будівельного ринку виникає з причини не 
лише неспівпадіння, а взагалі є наслідком абсо-
лютної протилежності інтересів основних його 
суб’єктів: бізнесменів-виробників (реалізато-
рів) з одного боку, та населення, кінцевих спо-
живачів життєвих благ, з іншого. Тобто, зміст 
суперечності полягає у абсолютній різниці 
змісту спонукальних мотивацій суб’єктів капі-
талістичного ринку, оскільки виробники і реа-
лізатори прагнуть до максимізації особистих 
прибутків, а населення прагне задовольнити 
особисті потреби шляхом споживання безпеч-
них для здоров’я і життя товарів та послуг. 

Головна і вкрай небезпечна особливість 
процесу реалізації життєвих благ полягає у 
тому, що за умови абсолютного порушення 
паритетності та еквівалентності відносин між 
суб’єктами ринкових відносин, яка може неми-
нуче виникнути внаслідок безвідповідального, 
безконтрольного і безкарного домінування 
приватних інтересів з боку підприємницько-біз-
несової сторони зазначена суперечність може 
настільки загостритись, що перетвориться на 
конфронтаційну.

Пояснення цьому феномену, що коріниться 
у глибинному та необмеженому високими 
моральними принципами прагненні капіталу 
до максимізації прибутків, навів британський 
журналіст Данин Т. Дж. у статті «Тред-юніони і 
стачки», що була опублікованій у Лондоні ще у 
1860 році. Цей автор ще на ранньому етапі роз-
витку капіталістичного способу виробництва 
стверджував: «Капітал боїться відсутності при-
бутку… якщо є достатній прибуток, капітал стає 
сміливим…, при 50 процентах позитивно гото-
вий зламати собі голову, при 100 процентах він 
потурає всі людські закони, при 300 процентах 
немає такого злочину, на який він не ризикнув 
би, хоч і під страхом шибениці» [10, с. 35-36].

Історичний досвід розвитку країн, що мають 
цивілізовану ринкову економіку неспростовно 
засвідчує, що за умови бездіяльності держави 
та слабкості інститутів громадянського сус-
пільства бізнес, в гонитві за надприбутками, 
постійно порушує етику ринкових стосунків, 
передусім, здійснюючи виготовлення та про-
понуючи неякісні та шкідливі для здоров’я спо-
живачів товарів та послуг. Такий стан справ 
існував навіть і в країнах розвиненої ринкової 
економіки аж до 60-х років минулого сторіччя.

Саме тому ринково-виробнича та ринково-
посередницька діяльності, вимагає від дер-
жави і громадянського суспільства створення 
постійно діючих та ефективних систем обліку 
і контролю, а також забезпечення проведення 
соціально-економічної політики спрямованої 
на формування і налагодження функціону-
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вання відповідних механізмів підтримки жор-
сткого зворотного економічного та правового 
зв’язку між суб`єктами ринкових відносин. 
Тобто таких механізмів, дія яких спрямована 
на забезпечення відчутного впливу широкого 
загалу споживачів на мотиваційну поведінку 
підприємців-виробників у т.ч. виробників буді-
вельних матеріалів та забудовників у напрямку 
забезпечення їх належної якості.

Світовий досвід подолання конфронтацій-
ної суперечності споживчого ринку. Світовий 
досвід показує, що гонитва капіталу за надпри-
бутками отриманими будь-якою ціною, аж до 
прямих злочинно-шахрайських дій, вкрай заго-
стрювала соціально-економічні антагонізми, 
що вибухали суспільними збуреннями. Ситу-
ація почала змінюватись на краще в країнах 
розвиненої ринкової економіки лише у другій 
половині ХХ сторіччя. 

Одним з важливих каталізаторів посилення 
системи захисту інтересів і прав споживачів, в 
умовах капіталістичного ринку стала активна 
позиція представників громадянського сус-
пільства, організованих об’єднань споживачів 
та конструктивне спрямування державної полі-
тики на оптимальне узгодження інтересів всіх 
суб’єктів споживчого ринку на засадах досяг-
нення соціально-економічного консенсусу та 
адекватного економіко-правового прибор-
кання домінування інтересів бізнесу.

У США, країнах Євросоюзу, Японії та інших 
країнах з розвиненою ринковою економікою 
почала невпинно запроваджуватися концепція 
«абсолютної відповідальності виробника» за 
якість та безпеку продукції, що випускається. 

Саме цей економіко-правовий підхід і став 
тією важливою ознакою цивілізованості тих 
країн, що на сьогодні мають ефективні меха-
нізми захисту прав споживачів на засадах 
застосування адекватних санкцій до підприєм-
ців-порушників. 

В рамках Європейського економічного спів-
товариства у 1973 році була затверджена спеці-
альна служба, метою якої були захист прав та 
інтересів споживачів і охорона навколишнього 
середовища. Ця служба розробила і ухвалила 
у квітні 1975 року Програму гарантування спо-
живачам на ринку товарів та послуг реалізацію 
п’яти (а у подальшому і восьми) основних прав.

Сучасні стандарти ЄС спрямовані на встанов-
лення високого рівня захисту прав споживачів 
задля забезпечення вільного руху товарів на 
внутрішньому ринку ЄС. Оскільки різний рівень 
захисту в країнах-членах ЄС створює бар'єри 
для вільного руху товарів, в Європейському 
Союзі було створено єдиний для всіх держав-
членів ЄС мінімальний комплекс правил спо-
живчого законодавства, запровадження яких 
спрямоване на створення кращих умов функ-
ціонування внутрішнього ринку ЄС. Зазначене 
також є однією з важливих сфер секторальної 
співпраці ЄС та України, що передбачена Уго-
дою про асоціацію [10]. 

Країни розвинутої ринкової економіки ство-
рили у другій половині ХХ сторіччя систему 
державних організацій, що була покликана 
втілювати в життя політику посилення рівня 
охорони прав споживачів, використовуючи з 
цією метою не лише арсенал економічних, а 
також і організаційно-розпорядних, соціально-
психологічних і економіко-правових важелів 
та методів владного впливу на несумлінних 
та нечесних підприємців. В якості прикладу в 
числі таких урядових організацій можуть бути 
названі наступні: «Управління справедливої 
торгівлі» і «Департамент цін і захисту прав спо-
живачів» у Великобританії; «Державний секре-
таріат по відносинах споживачів» у Франції; 
«Федеральна комісія з торгівлі», «Комісія з без-
пеки споживчих товарів», «Управління у спра-
вах споживачів» у США. Спеціальні департа-
менти, що здійснюють захист прав споживачів, 
існують також у Німеччини, Бельгії, Данії, Італії 

1) право на охорону здоров’я і безпеку спо-
живання; 

2) право на охорону економічних інтересів; 
3) право на матеріальну і моральну ком-

пенсацію за понесені збитки (як прямі, так і 
опосередковані), що завдані клієнту внаслідок 
використання ним неякісних товарів (або спо-
живання неякісних послуг); 

4) право на максимально повну та правдиву 
інформацію щодо реальної споживчої якості 
товарів (послуг) та відповідну і необхідну для 
клієнта у зазначеному випадку освіту; 

5) право бути вислуханим, яке означає, з 
одного боку, що інтереси споживачів будуть 
враховані при формуванні державної еко-
номічної політики (у тому числі інвестицій-
ної, кредитно-фінансової, податкової тощо) 
у напрямах, що сприяють наповненню спо-
живчого ринку), а з іншого, що всі претензії 
споживачів стосовно реальної якості товарів 
та послуг будуть професійно, справедливо 
і оперативно розглянуті адміністративними 
судами із незворотною процедурою притяг-
нення винних до тих чи інших форм відпові-
дальності у разі порушення ними прав клієнтів 
та покупців. 

У подальшому до наведених прав 
(Consumers International) були додані: 

6) право на задоволення базових потреб; 
7) право на вибір; 
8) право на здорове довкілля
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та інших країнах світу, що мають цивілізовану 
ринкову економіку. 

Як правило, урядові структури покликані 
насамперед розробляти нові закони, що мають 
забезпечувати підвищення надійності захисту 
прав та інтересів споживачів і процедурно та 
організаційно втілювати їх у життя.

Діалектика життя нагально засвідчує, що має 
неухильно здійснюватися оптимальна реаліза-
ція двох складників економічної та соціально-
економічної політики, з одного боку, здій-
снювати лібералізацію умов функціонування 
бізнесу і сприятливе спрощення вимог до здій-
снення підприємницької діяльності, а з іншого, 
постійно здійснювати вдосконалення заходів 
та механізмів посилення відповідальності біз-
несу в сфері забезпечення умов реальної без-
пеки кінцевого споживання населення. 

Функціональне призначення соціально-еко-
номічна політики полягає у політичній коорди-
нації і регулюванні державою широкого спектру 
соціально-економічних відносин та процесів на 
засадах і в інтересах або всього населення кра-
їни, або в інтересах владно-пануючих в державі 
суспільних груп і класів. За сутнісним змістом 
соціально-економічна політика держави являє 
собою сукупність науково сформульованих 
ідей, положень та концептуальних підходів (як 
довготермінового, стратегічного так і коротко-
термінового, тактичного характеру), що поєд-
нуються із системою конкретних дій та механіз-
мів за допомогою яких практично здійснюється 
свідомо-компетентне регулювання соціально-
економічних процесів із урахуванням дії меха-
нізмів ринково-стихійного саморегулювання. 

Політика соціально-економічного захисту 
прав споживачів є важливим складником 
соціально-економічної політики держави. 
Реалізація цього важливого блоку соціально-
економічної політики здійснюється шляхом 
функціонування (з різним рівнем ефектив-
ності) механізму соціально-економічного 
захисту прав споживачів. За своєю сутністю 
і змістом цей механізм являє собою складну 
систему взаємопов’язаних економічних, соці-
альних, правових, організаційних, організа-
ційно-економічних, організаційно-соціальних, 
соціально-правових, морально-етичних захо-
дів, дій, важелів, інструментів, економічних і 
правових санкцій, стимулів та суспільних моти-
вацій за допомогою яких держава долає анта-
гоністичну суперечність відносин споживчого 
ринку. Зазначене завдання здійснюється на різ-
них інституційних рівнях (підприємство, фірма, 
громадянське суспільство) і забезпечує реалі-
зацію законодавчо визначених прав суб’єктів 
кінцевого споживання на якісне і безпечне 
задоволення потреб життєдіяльності необхід-

них не лише для простого, а й розширеного 
відтворення людини як на індивідуально-сімей-
ному так і суспільному рівнях. 

Механізм забезпечення якості та безпеки 
товарів кінцевого споживання є внутрішньо-сис-
темним складником загального механізму соці-
ально-економічного захисту прав споживачів. 

Цей внутрішньо-системний механізм є 
також багатофункціональною (з різним рівнем 
ефективності) системою дій, інструментів та 
санкцій за допомогою яких формуються моти-
ваційні передумови та здійснюється безпосе-
редній стимулюючий вплив на виробників та 
ринкових посередників шляхом забезпечення 
застосування відповідних нормативів і стан-
дартів якості продукції, процедурних заходів її 
сертифікації, нагляду і контролю за процесом 
виробництва, дотримання вимог ліцензування 
підприємницької діяльності, а також забезпе-
чення відповідних умов ринкового доведення 
цієї продукції до кінцевих споживачів. 

Механізм забезпечення якості та безпеки 
товарів (послуг) кінцевого споживання на інди-
відуальному і суспільному рівнях має забез-
печувати реалізацію гарантованого права 
людини споживати якісні блага і послуги які 
вона отримує в процесі ринкового обміну (у 
фірм-виробників, спеціалізованих продавців, 
та у приватних осіб, що мають право на вироб-
ництво і торгівлю товарами масового вжитку). 
Механізм діє на засадах бінарного поєднання 
двох організаційних складових – держави і гро-
мадянського суспільства, що потенційно дозво-
ляє подолати антагоністичну суперечність від-
носин споживчого ринку.

Важливу роль у подоланні антагоністичної 
суперечності відіграють також і наступні сис-
темні складники; 1) система контролю якості 
та безпеки споживчої продукції; 2) система 
відповідальності бізнесу за якість і безпеку 
товарів (послуг) кінцевого поживання; 3) сис-
тема підвищення рівня споживчої грамотності 
населення.

Сучасний стан захисту прав споживачів на 
ринку будівельних послуг. Необхідно зазна-
чити, що починаючи з 2012 р. і до цього часу 
відбулося суттєве послаблення рівня захисту 
прав споживачів. Реальна практика засвідчує, 
що державними службами захисту прав спо-
живачів після періоду посилення дієвого пере-
вірочного контролю за якість товарів (послуг), 
на виконання політичної установки щодо запо-
бігання корупції та реалізації вимоги «макси-
мальної лібералізації бізнесової діяльності», 
за останні роки різко знизилася кількість пере-
вірок, та відповідно, скоротилося виявлення 
випадків злочинного порушення прав спожива-
чів, у т. ч. і на ринку будівельних послуг. 
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Проте сьогодні вітчизняна корупція продо-
вжує бити всі світові рекорди, а злочинність в 
сфері порушення прав споживачів та прояви 
негативних наслідків для населення цих злочи-
нів постійно зростають. 

Навіть на офіційному рівні ця ситуація вва-
жається є вкрай незадовільною. Так в «Концеп-
ції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року» відверто 
визнається: «Споживачі в Україні не захищені 
державою і законом внаслідок декларативного 
характеру проголошених прав та відсутності 
механізмів їх реалізації та відновлення. Від-
сутність цілісної системи державного нагляду 
(контролю) призводить до виникнення конку-
рентних переваг для недобросовісного бізнесу. 
Отже, внутрішній споживчий ринок більш ризи-
кований та небезпечний для споживачів, пору-
шення прав яких набули масового характеру. 
Більшість суб'єктів господарювання (вироб-
ників) втрачають свою конкурентоспромож-
ність як усередині країни, так і на спільному з 
ЄС ринку. Поширення на внутрішньому ринку 
небезпечної продукції та продукції неналежної 
якості стає все більш загрозливим для здоров'я 
і життя населення» [12]. 

Саме тому, одними з найважливіших 
завдань Концепцію визначено: «…гармоніза-
ція системи захисту прав споживачів в Україні 
з принципами, підходами та практиками ЄС; 
забезпечення конституційних гарантій безпеки 
та якості споживання…; підвищення ефектив-
ності системи захисту споживачів від небезпеч-
ної продукції, що може заподіяти шкоду життю, 
здоров'ю, майну споживачів, навколишньому 
природному середовищу, в тому числі шляхом 
підвищення ефективності державного ринко-
вого нагляду» [12]. 

В сфері формування правової інфра-
структури необхідно здійснити якісне вдо-
сконалення чинного законодавств у сфері 
надання будівельних послуг. Не може не 
викликати занепокоєності загальний декла-
ративний характер змісту більшості право-
вих норм, особливо тих, що накладають на 
діяльність суб’єктів економічної діяльності в 
сфері захисту прав споживачів, (зокрема і в 
сфері надання будівельних послуг) жорстких 
обмежень, заборон, або конкретних зобов’я-
зань. Все це вимагає проблема вдосконалення 
інституту приватного права, за яким «все, що 
не заборонене – є дозволеним». 

Тобто, у більшості чинних законодавчих 
актах по суті ретельно не виписані правові 
норми, які дають відповіді на питання: які кон-
кретні санкції будуть застосовані до порушни-
ків, що взагалі не виконують, або не в повному 
обсязі виконують, або взагалі виконують не ті 

з вимог, що регламентовані нормами чинного 
законодавстві? 

По-перше, важливим напрямком держав-
ного нагляду має стати сфера договірного 
права, що визначає права і обов’язки сторін 
ринкових відносин при укладанні угод.

Зокрема, це стосується перевірки компе-
тентними державними органами змісту типо-
вих договорів на предмет не допущення в них 
зобов’язань шахрайського типу щодо реальної 
якості будівельних матеріалів та можливості 
не виконання зобов’язань забудовником в 
повному обсязі, а також запобігання проявам 
нав’язування клієнтам дискримінаційних умов 
виконання договорів. Тому ці типові договори 
потребують затвердження державними орга-
нами, передусім у сфері надання будівельних, 
кредитно-банківських, страхових, комунально-
побутових, інформаційних, консалтингових, 
юридичних та інших послуг.

По-друге, необхідно суттєво вдосконалю-
вати і якісно доповнювати чинне законодав-
ство у сфері захисту прав споживачів.

Для прикладу візьмемо сферу надання жит-
лово-комунальних послуг.

Немає необхідності доводити, що реформа 
комунального господарства була розпочата 
без попереднього формування дієвої правової 
системи, що буде спроможна надійно захис-
тити мешканців багатоквартирних будинків як 
споживачів комунальних послуг і забезпечити 
адекватне покарання конкретних шахраїв, що 
в процесі надання цих послуг готові не тільки 
наживатись на людському горі, а й створювати 
для населення (шляхом непідконтрольного та 
безкарного здирництва) численні проблеми. 

В контексті цього блоку проблем, необ-
хідно передбачити розробку та ухвалення 
таких законів: 

«Про порядок утворення, ліцензування та 
ліквідації приватних управляючих компаній в 
житлово-комунальному господарстві»; 

«Про майнову, економічну та кримінальну 
відповідальність керівництва управляючих ком-
паній у разі шахрайських оборудок пов’язаних 
із ошукуванням споживачів комунальних 
послуг»; 

«Про державний банк оновлення комуналь-
ної інфраструктури та кредитування муніци-
пальних і приватних управляючих компаній». 

«Про недопущення майнового закладу бага-
токвартирних будинків з метою отримання 
банківських кредитів на потреби ОСББ», тощо.

При цьому відповідні зміни мають бути вне-
сені до Кримінального і кримінально-процесу-
альних кодексів.

Наступна проблема полягає у кричущій 
неадекватності економічної відповідальності 
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бізнесу за порушення прав споживачів, у тому 
числі на ринку будівельних послуг. 

Основні економічні санкції за конкретні 
випадки порушення прав споживачів внормо-
вує стаття 23 Закону України «Про захист прав 
споживачів» для суб'єктів господарювання, 
сфери торговельного та інших видів обслуго-
вування населення передбачають достатньо 
диференційовані економічно-каральні санкції 
економічних санкцій від 5 до 500 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян у разі пору-
шення регламентованих законодавством норм. 

Необхідно враховувати, що на цей час до 
давніх або «традиційних» способів обману 
покупців та замовників на кшталт обмірювання, 
обважування, обрахування, а також проявів 
іншого обману (тобто будь-яких дій суб’єктів 
злочину, що умисне спрямовані на безпо-
середнє отримання від кінцевих споживачів, 
громадян-покупців грошових сум, що пере-
вищують дійсну вартість товару, або реальну 
вартість виконаної роботи чи наданої клієнту 
послуги), сучасна практика має більш широкий 
спектр інших «новітніх» проявів обману кінце-
вих споживачів. 

Важливо наголосити, що суб'єктивна сто-
рона злочинів пов’язаних з порушенням 
права населення на споживання безпечної для 
здоров’я і життя продукції (послуг), що харак-
теризується саме умисною формою спону-
кальних мотивів, якими керується суб’єкт(и) 
бізнесу, які скоюють ці злочинні. У той час, в 
наслідок лобістських зусиль з Кримінального 
кодексу України була вилучена стаття 225, за 
якою передбачалася посилена відповідальність 
за рецидивні діяння, тобто вчинені особою, що 
була раніше судимою за обман покупців чи 
замовників, та каралася штрафом від ста до 
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, або обмеженням волі на строк до 
трьох років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. (у порядку довідки 
необхідно зазначити, що у США грошовим екві-
валентом строку обмеження волі на три роки є 
сума стягнень від 10 0000 до 50 000 дол. Якщо 
порівняти, то в Україні зазначеному терміну 
ув’язнення відповідає абсолютно мізерно-
неадекватна гривнева сума, що на сьогодні є 
еквівалентною 325 дол., та по обмінному курсу 
становить 500 визначених вітчизняним законо-
давством неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян!!!).

Все наведене дозволяє зробити висновок, 
що економічна відповідальність бізнесу за 
порушення прав споживачів, яка визначається 
універсальним мірилом, якою є нормативно 
визначена кількість «неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян» може бути визнана не 
лише неадекватною завданим збиткам, а вза-
галі жалюгідною і нікчемною. 

Неоподаткований мінімум доходів грома-
дян, будучи законодавчо затвердженим на рівні 
17 грн. у 1995 р. та до цього часу взагалі не пере-
глядався. І це незважаючи на те, що за період 
із 01.10.95 по 01.12.17 індекс інфляції цін спожив-
чого ринку, а також курсове співвідношення 
гривни до долара США зросли більше ніж на 
порядок. Так, якщо на момент затвердження 
неоподатковуваного мінімуму у якості базової 
величини співвідношення гривні до долара ста-
новило 1,7:1,0, то на сьогодні воно перевищує 
26:1. Це засвідчує, що за 22 річний період інфля-
ційне падіння купівельної спроможності гривні 
становить 15,3 рази, а сам неоподатковуваний 
мінімуму реально знизився з еквівалентного 
рівня у 10 доларів США до мізерного еквіва-
ленту, що на сьогодні не перевищує величину 
у 65 центів. 

Наведене свідчить про те, що всі законо-
давчо закріплені економічні санкції за прояви 
злочинних порушень прав споживачів, які роз-
раховуються у нормативно визначеній кількості 
«неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян» на сьогодні, як вже зазначалось, з еконо-
мічної точки зору адекватності діючих санкцій є 
абсолютно нікчемними і жалюгідними. 

Проведений аналіз, насамперед, свідчить 
про неприпустимість подальшого викорис-
тання неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян у якості нормативно-базової вели-
чини при визначенні обсягів економічних санк-
цій за злочинне порушення прав споживачів. 
Разом із цим, і це підтверджено вітчизняною 
і світовою практикою, у якості нормативно-
базової величини не можуть бути використані 
всі інші соціально-економічні нормативи і стан-
дарти, зокрема, такі як мінімальна заробітна 
плата, прожитковий мінімум та ін.

Наведене неспростовно свідчить: 
по-перше, про масштабні втрати бюджету, 

оскільки, будучи масштабно-розрахунковою 
одиницею величина неоподатковуваного міні-
муму доходів громадян покладається в основу 
визначення грошових сум по тих чи інших пла-
тежах, що стягуються з фізичних і юридичних 
осіб відповідними державними інститутами за 
надані послуги;

по-друге, про значні втрати суб’єктів, які 
потерпають від злочинно-шахрайських дій 
оскільки законодавчо закріплені санкції за від-
повідні порушення прав споживачів та парт-
нерів по бізнесу, що законодавчо закріплені 
у кількості «неоподатковуваних мінімумів», 
сукупні величини вартості яких на сьогодні є 
мізерними. 
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Пропозиція авторів полягає у тому, що необ-
хідно максимально швидко у вітчизняну прак-
тику запровадити нову універсальну норма-
тивно-базову величину, яка за своєю сутністю 
є величиною масштабно-фіксованої вартості, 
визначеної на засадах використання показни-
ків дохідної бази консолідованого державного 
бюджету, і яка має фіксуватися в гривневому 
вимірі та діяти протягом поточного бюджет-
ного року [13]. 

Таким чином, запропонований механізм 
дозволить щорічно проводити індексацію нор-
мативно-базової величини, з метою макси-
мально повного та об’єктивного урахування 
існуючої динаміки інфляційного процесу та 
динаміки зростання (падіння) ВВП та не допус-
тить реального зменшення вартісної величини 
цього показника до неприпустимого рівня. 

Висновки. В умовах євроінтеграції Україна 
взяла на себе зобов'язання забезпечити висо-
кий рівень захисту прав споживачів, насампе-
ред, запровадити у вітчизняну практику діючі в 
ЄС високі стандарти безпеки продукції, а також 
забезпечити адекватну економічну, правову і 
морально-етичну відповідальність бізнесу за 
порушення прав споживачів

Виконання важливої політичної установки 
щодо реалізації вимоги максимальної лібе-
ралізації бізнесової діяльності та запобігання 
корупції не повинно здійснюватись шляхом 
послаблення рівня захисту прав вітчизняних 
споживачів і невиконання контрольно-переві-
рочної функції держави. На вітчизняних теренах 
має бути забезпечене невпинне запровадження 
євроінтеграційної концепції «абсолютної від-
повідальності виробника» за якість та безпеку 
продукції, що випускається.

У справі подолання антагоністичної супер-
ечності відносин споживчого ринку провідна 
роль належить механізму соціально-економіч-
ного захисту прав споживачів, що являє собою 
складну систему взаємопов’язаних економіч-
них, соціальних, правових, організаційних, 
організаційно-економічних, організаційно-
соціальних, соціально-правових, морально-
етичних заходів, дій, важелів, інструментів, 
економічних і правових санкцій, стимулів та 
суспільних мотивацій за допомогою яких дер-
жава долає антагоністичну суперечність відно-
син споживчого ринку. 

Фіксація у вітчизняних умовах численних 
проявів шахрайської фальсифікації задекларо-
ваної споживчої якості, в процесі реалізації нея-

Нормативно-базова величина повинна 
формуватись на засадах реалізації трьох 
основних принципів: 

1) забезпечення інфляційної нейтральності 
масштабної величини вартості показника 
шляхом застосування об’єктивно-якісної, нау-
ково-обґрунтованої методики її визначення; 

2) забезпечення соціальної справедли-
вості, що полягає у забороні можливості 
подальшого використання у якості норма-
тивно-базової величини існуючих соціально-
економічних нормативів, передусім, таких як 
мінімальна заробітна плата, межа малозабез-
печеності, прожитковий мінімум, неоподатко-
вуваний мінімум доходів громадян та ін.

3) позбавлення лобістсько-корпоратив-
ного інтересу можливості його практичної 
реалізації шляхом корисливо-вмотивованого 
впливу як на процес об’єктивно-адекватного 
визначення величини нормативно-базового 
показника, так і на недопущення його регу-
лярного перегляду.

Методика розрахунку нормативно-базової 
величини передбачає її визначення як одної 
мільярдної частину від середньої величини дохід-
ної частини зведеного бюджету України взятого 
за три попередні роки перед роком ухвалення 
бюджету на наступний бюджетний рік.

Наприклад: 
1. Якщо у 1995 р. дохідна частина зведеного 

бюджету України становила 206,9 млрд. грн.; 
у 1996 р. – 302,2; у 1997 р. – 281,1 млрд. грн., 
то нормативно-базова величина, що пови-
нна була б затверджуватись на 1999 рік мала 
бути – 26,3 грн. (а не 17 грн.).

2. Якщо у 2007 р. дохідна частина зведеного 
бюджету України становила 219,9 млрд. грн.; 
у 2008 р. – 297,9; у 2009 р. – 273,0 млрд. грн., 
то нормативно-базова величина, що повинна 
була б затверджуватись на 2011 рік мала бути – 
263,6 грн. (а не 17 грн.).

3. Якщо у 2014 р. дохідна частина зведеного 
бюджету України становила 456 млрд. грн.; у 
2015 р. – 652 млрд. грн.; у 2016 р. – 783 млрд. грн., 
то нормативно-базова величина, що повинна 
була б затверджуватись на 2018 рік має бути 
встановлена на рівні – 630 грн. (а не 17 грн.).

Нормативно-базова величини повинна роз-
раховуватися і затверджуватися Верховною 
Радою України щорічно разом з ухваленням 
Бюджету України на наступний бюджетний рік 
у якому вона має застосовуватися. 

З метою адаптації суб’єктів ринкових від-
носин до нового рівня нормативно-базової 
величини, можливо передбачити запрова-
дження чотирьохрічного перехідного періоду: 
протягом першого року має діяти норма 25% 
величини нормативно-базової вартості; про-
тягом другого року – 50%; протягом третього 
року – 75%. І починаючи з четвертого року 
буде діяти 100% норма.
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кісних та небезпечних для життя і здоров’я спо-
живачів товарів та послуг вимагає посилення 
та забезпечення незворотності дії законодавчо 
закріплених економічних санкцій за злочинні 
порушення прав споживачів. Слід негайно від-
мовитися від практики визначення величини 
штрафних санкцій у нормативно встановле-
ній кількості «неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян», оскільки в економічному 
вимірі ці стягнення є абсолютно неадекват-
ними, нікчемними і жалюгідними відносно тих 
збитків, що завдаються споживачам. Саме тому 
подальше використання неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян у якості базової 

величини вартості при визначенні обсягів еко-
номічних санкцій за злочинне порушення прав 
споживачів є неприпустиме.

Авторська пропозиція полягає у впрова-
дженні в практику нової нормативно-базова 
величина, що має інфляційну стабільність 
оскільки є величиною масштабно-фіксованої 
вартості, визначеної на засадах використання 
показників дохідної бази консолідованого дер-
жавного бюджету, і яка фіксується в гривне-
вому вимірі та діє протягом поточного бюджет-
ного року. Обґрунтування та зміст методики 
розрахунку нормативно-базової величини роз-
криті у статті.
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ТАКСОНОМІЯ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

ESSENCE OF THE ENTERPRISE STRATEGY

У статті представлений аналіз теоретико-методологічних та практичних підходів та узагаль-
нення різних поглядів на класифікацію сукупності стратегій підприємств. Стратегія є складним, 
багатогранним і динамічним інструментом стратегічного управління, а її теоретико-методологічна 
основа не визначена однозначно. Саме тому внаслідок різноманітності підходів до визначення 
стратегії як економічної категорії існує велика кількість підходів до її класифікації. З метою орієн-
тації серед безлічі стратегій постає необхідність до систематизації різних підходів до класифікації 
стратегій, що дозволить упорядкувати їх в цілісну таксономію з метою їх подальшого викорис-
тання в процесі розроблення стратегічного набору як основи системи стратегічного управління 
підприємства. Крім того, на основі удосконалення та обґрунтованого використання класифікації 
стратегій та створення таксономії стратегій підприємства спрощується процедура вибору відпо-
відної стратегії та механізм її подальшої реалізації.

Ключові слова: загальнокорпоративна стратегія, класифікація, операційна стратегія, страте-
гічне управління, стратегія, функціональні стратегії.

В статье представлен анализ теоретико-методологических и практических подходов и обоб-
щение различных взглядов на классификацию совокупности стратегий предприятий. Стратегия 
является сложным, многогранным и динамичным инструментом стратегического управления, а 
ее теоретико-методологическая основа не определена однозначно. Именно поэтому в резуль-
тате разнообразия подходов к определению стратегии как экономической категории существует 
большое количество подходов к их классификации. С целью ориентации среди множества стра-
тегий возникает необходимость в систематизации различных подходов к классификации страте-
гий, что позволит упорядочить их в целостную таксономии с целью их дальнейшего использова-
ния в процессе разработки стратегического набора в качестве основы системы стратегического 
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управления предприятия. Кроме того, на основе совершенствования и обоснованного использо-
вания классификации стратегий и создания таксономии стратегий предприятия упрощается про-
цедура выбора соответствующей стратегии и механизм ее дальнейшей реализации. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, классификация, операционная стратегия, страте-
гическое управление, стратегия, функциональные стратегии.

The article presents an analysis of theoretical, methodological and practical approaches and sum-
marizes different views on the classification of the set of possible enterprise strategies. The strategy 
is a complex, multifaceted and dynamic instrument of strategic management, and its theoretical and 
methodological basis is not defined unambiguously. That is why logically because of the diversity 
of approaches to the definition of a strategy as an economic category there is a large number of 
approaches to its classification. In order to orient among many strategies, there is a need to system-
atize different approaches to the classification of strategies that will streamline them into a holistic 
taxonomy in order to further use them in the process of developing a strategic set as the basis for a 
strategic enterprise management system. In addition, the improved and well-justified use of strategy 
classification and taxonomy of enterprise strategies simplify the procedure for selecting the appropri-
ate strategy and the mechanism for its further implementation. The main and most used features for 
classification of strategies include: stages of life cycle of enterprise, generic competitive advantage, 
levels of strategic decision making, functional types, type of development, type of market behavior, 
type of complexity, directivity, compliance with the resource base, degree of specification, degree 
of inherent risk, sources of financial resources and even such specific classification feature as type 
of functioning, which is based on the assumption that biological behavior of the enterprise is similar 
to the corresponding behavior of biological systems. The strategy taxonomy provides the enterprise 
with an overview of the possible range of strategies it may use in different business situations orga-
nized as a holistic system with identification of their specific features and preconditions for successful 
implementation.

Key words: corporate strategy, classification, operational strategy, strategic management, strategy, 
functional strategies.

Постановка проблеми. На практиці та у 
наукових джерелах описані різні види страте-
гій, тому для орієнтації серед безлічі стратегій 
постає необхідність до систематизації різних 
підходів до класифікації стратегій (рис. 1), що 
дозволяють упорядкувати їх в цілісну таксо-
номію з метою їх подальшого використання в 
процесі розроблення стратегічного набору як 
основи системи стратегічного управління буді-
вельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій:  
науково-методологічні підходи до визначення 
та класифікації стратегії підприємств пред-
ставлені в роботах вітчизняних та зарубіж-
них вчених Д. Аакера, І. Ансоффа, Дж. Барні, 
К. Боумена, Г. Мінцберга, А. Наливайка, 
М. Портера, А. Стрікленда, Д. Тіса, А. Томп-
сона, Д. Хассі, А. Чандлера, З. Шершньової, 
К. Ендрюса та ін. 

Метою дослідження є визначення методо-
логічних підходів та обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо таксономії стратегій буді-
вельних підприємств

Поставлена мета обумовлює необхідність 
вирішення наступних завдань: аналіз та уза-
гальнення існуючих науково-теоретичних 
положень стосовно існуючих підходів до класи-
фікації стратегій; ідентифікація визначальних 
характеристик різних видів стратегії у межах 
певних класифікаційних ознак.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією із найбільш розповсюджених класифі-
кацій стратегій є їх розподіл за стадіями жит-
тєвого циклу підприємства, оскільки за роки 
функціонування практика та теорія менедж-
менту довели доцільність та обґрунтованість 
застосування концепції життєвого циклу під-
приємства при розробленні та визначенні його 
стратегій. Взаємозв‘язок між стратегією та 
стадією життєвого циклу підприємства є пря-
мий та опосередкований одночасно. З одного 
боку, поточна стадія життєвого циклу визначає 
стратегію підприємства, але разом з тим вико-
ристовуючи стратегії можна управляти жит-
тєвим циклом також (наприклад, за рахунок 
прийняття виважених дій можна подовжувати 
стадії життєвого циклу, уникаючи ранній пере-
хід до гіршої стадії розвитку). Отже, за стадіями 
життєвого циклу виділяють [1, c. 94]: 

• стратегії зростання (різними темпами) 
за рахунок: експансії (створення / захоплення 
ринку або його окремих ніш та сегментів, роз-
виток місткості ринку або його окремих ніш та 
сегментів або/та виробничого потенціалу), вер-
тикальної або горизонтальної інтеграції, дивер-
сифікації діяльності (центрованої, спорідненої, 
неспорідненої, конгломератної), глобалізації 
діяльності; 

• стратегії стабілізації (підтримки) за раху-
нок: модифікації споживчих характеристик 
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базової продукції, підтримки існуючого стану 
виробничого потенціалу підприємства на 
досягнутому рівні або захисту частки ринку; 

• стратегії реструктуризації за рахунок: 
освоєння нових видів продукції, діяльності та 

ринків, скорочення витрат, відсікання зайвого 
(неприбуткових видів діяльності, зайвих підроз-
ділів), переорієнтації на нові види діяльності;

• стратегії скорочення діяльності шля-
хом: «організованого відступу», тобто посту-

Рис. 1. Таксономія стратегій

 

За типом 
функціонування 

 стратегії коммутантів; 
 стратегії патієнтів; 
 стратегії віолентів;  
 стратегії експлерентів;  
 стратегії літалентів; 

За стадіями життєвого 
циклу підприємства 

 стратегії зростання; 
 стратегії стабілізації; 
 стратегії реструктуризації; 
 стратегії скорочення; 
 стратегії ліквідації 

 

За рівнями прийняття 
стратегічних рішень 

 загальнокорпоративна 
стратегія; 

 ділова стратегія; 
 функціональна стратегія; 
 операційна стратегія 

 

Загальні конкурентні 
стратегії 

 стратегія лідерства у 
зниженні витрат; 

 стратегія диференціації; 
 стратегія фокусування 

За ступенем складності 
 прості стратегії; 
 складні стратегії 

За ступенем 
узгодженості 

 взаємодоповнюючі 
стратегії; 

 незалежні стратегії; 
 взаємовиключні 

За ступенем ризику 
 ризикова стратегія; 
 стратегія помірного 

ризику; 
 безризикова стратегія 

За функціональними 
видами 

 маркетингова стратегія; 
 фінансова стратегія; 
 виробнича стратегія; 
 інноваційна стратегія; 
 логістична стратегія; 
 стратегія управління 

персоналом тощо. 
 

За відповідністю ресурсної 
бази 

 стратегії, що не вимагають 
внесення суттєвих змін у 
ресурсній базі;  

 стратегії, що вимагають 
збільшення ресурсів; 

 стратегії, що передбачають 
скорочення ресурсної бази 

За спрямованістю  
 стратегії підприєм-

ницького типу (спрямо-
вані на зовнішнє 
середовище);  

 стратегії раціоналіс-
тичного типу 
(спрямовані на 
внутрішнє середовище) 

 

За характером поведінки 
на ринку 

 наступальна стратегія;  
 наступально-оборонна 

(стабілізаційна) 
стратегія; 

 оборонна стратегія 
(стратегія виживання) 

 

За ступенем 
конкретизації 

 стратегії з вимірюваними 
результатами реалізації; 
 стратегії, у яких можна 
виявити лише напрямок 
реалізації.  

За характером розвитку 
 концентрованого зростання (стратегія 

посилення позиції на ринку, стратегія 
розвитку продукту, стратегія розвитку 
ринку); 

 інтегрованого зростання (стратегію 
горизонтальної інтеграції і стратегію 
вертикальної інтеграції (зворотної та прямої 
інтеграції)); 

 диверсифікованого зростання (стратегія 
центрованої, горизонтальної та 
конгломератної диверсифікації); 

 скорочення (ліквідації, «збору врожаю», 
скорочення, скорочення витрат). 

За джерелами фінансових ресурсів 
 

 стратегії, що використовують власні 
джерела формування фінансових 
ресурсів; 

 стратегії, що використовують 
позикові джерела формування 
фінансових ресурсів; 

 стратегії, що використовують змішані 
джерела формування фінансових 
ресурсів 
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пового закриття напрямку діяльності, «зби-
рання врожаю»;

• ліквідація шляхом санації (розпродажу), 
процедури банкрутства, консервації потужнос-
тей та закриття.

Для великих, істотно диверсифікованих, 
поліпродуктових підприємств може використо-
вуватися комбінація вищезазначених стратегій. 

Перевіреною часом та практичною доціль-
ністю є класифікація сукупності стратегій за 
рівнями прийняття стратегічних рішень, що 
була запропонована А.А. Томпсоном та Дж. 
Стріклендом у вигляді стратегічної піраміди, 
згідно з якою стратегія на підприємстві роз-
робляється на чотирьох організаційних рів-
нях та виділяють: загальнокорпоративну, 
ділову, функціональну та операційну страте-
гії. Перевагою запропонованої класифікації є 
відповідність різновидів стратегії організацій-
ній структурі підприємства та відображення 
взаємозв’язку та взаємозалежності сукупності 
стратегій, що розробляються та реалізуються 
підприємством. У межах даної класифікації вся 
сукупність стратегій розглядається у комплексі, 
при цьому кожна із стратегій наступного рівня 
деталізує, доповнює та сприяє досягненню 
стратегій вищого рівня [2, c. 75-90]. 

Загальнокорпоративна стратегія є провід-
ною стратегією будівельного підприємства, 
визначає загальний напрямок управління та 
поширюється на все підприємство, визнача-
ючи спосіб управління його напрямами діяль-
ності. Стратегічні рішення, що прийняті в межах 
загальнокорпоративної стратегії є найбільш 
складними, оскільки стосуються підприємства 
в цілому, та визначають єдину стратегічну орі-
єнтацію підприємства.

За умови комплексної структури будівель-
ного підприємства та наявності самостійних 
видів бізнесу та автономних бізнес-одиниць 
(підрозділів підприємства, які виконують 
повний цикл – маркетинг, виробництво, збут) 
розробляються також бізнес-стратегії (ділові 
стратегії), які визначають стратегічну орієн-
тацію кожного окремого виду діяльності під-
приємства.

На наступному рівні розробляються функ-
ціональні стратегії, які визначають принципи 
стратегічного управління окремими функці-
ями бізнесу або функціональними напрямками 
діяльності (виробництво, маркетинг, фінанси, 
персонал тощо). 

І нарешті операційні стратегії визначають 
принципи управління основними структур-
ними одиницями підприємства (філіалами, під-
розділами, відділами) та вирішення стратегічно 
важливих операційних завдань (закупівля, 
управління запасами, ремонт, транспорту-

вання тощо) та розробляються у межах функці-
ональних напрямків. 

Стратегії також можна класифікувати за 
функціональними видами діяльності підприєм-
ства, виділяючи виробничу стратегію, ресурсну 
стратегію, інноваційну стратегію, логістичну 
стратегію, маркетингову стратегію, фінансову 
стратегію, інвестиційну стратегію, стратегію 
продажу, стратегію соціальної відповідальності 
підприємства тощо. Виходячи із назви функ-
ціональні стратегії розробляються для визна-
чення стратегічної орієнтації певної функціо-
нальної підсистеми управління підприємством, 
яка забезпечує досягнення визначених цілей 
за кожним функціональним напрямком діяль-
ності, сприяючи досягненню загальнокорпора-
тивної стратегії та місії підприємства.

Іншим класичним підходом до класифіка-
ції стратегій, що перевірений часом, є підхід, 
запропонований Майклом Портером у його 
праці «Стратегія конкуренції» (1980 рік), згідно з 
яким існують три види загальних конкурентних 
стратегій, які мають універсальний характер 
та спрямовані на підвищення конкурентоспро-
можності: лідерство у зниженні витрат, дифе-
ренціація та фокусування [3; 4].

Стратегія лідерства за рахунок зниження 
витрат передбачає орієнтацію на отримання 
лідируючого положення в галузі (або на вели-
кому сегменті ринку) за рахунок економії на 
витратах при виготовленні масової стандар-
тизованої продукції, формуючи на ринку та в 
галузі нижню граничну межу цін і витрат. Сут-
ність даної стратегії зводиться до виробництва 
масової стандартизованої продукції, еластич-
ної за ціною, із низькою собівартістю, що є 
основою для відповідного (нижчого за середній 
конкурентний рівень) рівня цін, у великих обся-
гах та орієнтації на завоювання більшої частки 
ринку, тобто заходи, що реалізуються в межах 
стратегії лідерства за рахунок зниження витрат 
мають наступальний характер. Стратегію лідер-
ства за рахунок зниження витрат доцільно 
використовувати, коли попит на продукцію є 
еластичним за ціною, у галузі переважає товар-
ний тип виробництва, а продукт є відносно 
стандартизований; існує невелика кількість 
способів досягнення продуктової диференці-
ації відповідно до запитів споживачів; покупці 
керуються величиною ціни продукції при здій-
сненні покупки. 

Стратегія диференціації передбачає орі-
єнтацію діяльності на створення унікальної у 
будь-якому аспекті продукції із додатковими 
властивостями, що визнається важливим 
достатньою кількістю споживачів та охоплює 
більший спектр потреб. Диференціація може 
бути різною за глибиною та формами, включа-
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ючи за рахунок: престижу дизайну або бренду, 
специфічних характеристик товару, особливої 
технології, післяпродажного обслуговування 
або послуг, функціональних можливостях про-
дукції, інженерного дизайну і виготовлення за 
замовленням, широкого спектру моделей, роз-
мірів, цін тощо, методів виготовлення, якості 
і екологічності виробництва та споживання, 
унікальності продукції за стилем, модою тощо. 
Використання стратегії диференціації є доціль-
ним за умови: існування способів диференці-
ації продукції, а різноманіття продукції сприй-
мається споживачами як важлива цінність; 
підприємство може запропонувати унікальну 
продукцію, існує можливість використання 
продукції різними способами тощо. 

Стратегія фокусування передбачає підви-
щення концентрації і спеціалізації діяльності, 
базуючись на вимогах певного вузького сег-
менту ринку (з урахуванням продуктової або 
географічної ознаки) без орієнтації на весь 
ринок. За своїм змістом фокусування є більш 
глибокою диференціацією продукції або досяг-
нення нижчих цін (витрат) на обраному сег-
менті, тому стосовно окремого сегмента ринку 
діють ті ж самі закономірності, що й при реалі-
зації зазначених вище двох базових стратегій. 
Доцільність вибору даної стратегії обумовлена 
можливістю підприємства обслужити вузький 
сегмент ринку зважаючи на його специфічні 
вимоги більш ефективно, ніж конкуренти, які 
орієнтують свою діяльність на більш широ-
кий спектр потреб. Іншим досить відомим та 
широко висвітленим підходом до класифікації 
стратегій підприємств є їх групування за таким 
критерієм, як характер розвитку, виділяючи 
стратегії: концентрованого зростання, інтегро-
ваного зростання, диверсифікованого зрос-
тання та скорочення. 

Стратегії концентрованого зростання пов'я-
зані зі зміною продукту, тобто підприємство 
намагається удосконалити свій продукт або 
розпочати виробляти новий продукт, при 
цьому не змінюючи галузевої приналежності, 
та зміною ринку, тобто підприємство здійснює 
пошук можливостей посилення свого стану 
на існуючому ринку або переходить на новий 
ринок. Стратегії концентрованого зростання, в 
свою чергу, охоплюють:

• стратегія посилення позиції на ринку, 
сутність якої полягає в тому, що підприємство 
робить все можливе, щоб зі своїм конкретним 
продуктом на даному ринку завоювати кращі 
позиції; 

• стратегія розвитку продукту – передбачає 
досягнення зростання за рахунок виробництва 
нового продукту та реалізації його на вже осво-
єному ринку;

• стратегія розвитку ринку передбачає 
пошук нових ринків для реалізації свого вже 
виробленого продукту.

Сутність стратегій інтегрованого зростання 
полягає у зростанні підприємства шляхом дода-
вання до його складу нових структур, тобто 
шляхом придбання нових структур у власність 
або внутрішнього розширення, посилюючи 
таким чином свою позицію на ринку та отриму-
ючи ефект синергії. У межах стратегій інтегро-
ваного зростання розрізняють стратегію гори-
зонтальної інтеграції та стратегію вертикальної 
інтеграції (зворотної та прямої інтеграції).

Стратегія горизонтальної інтеграції передба-
чає зростання компанії за рахунок приєднання 
підприємств-конкурентів, які виробляють ана-
логічну продукцію та функціонують на тій же 
стадії ланцюжка створення цінності, або вста-
новлення контролю над ними. 

При використанні стратегії вертикальної 
інтеграції розширюється сфера діяльності під-
приємства в даній галузі. При цьому, підпри-
ємства можуть розширювати свою діяльність 
у напрямку до постачальників («назад») і / або 
до кінцевого користувача товару («вперед»). 
Крім того, обираючи стратегію вертикальної 
інтеграції, підприємства можуть досягнути 
повної інтеграції (присутність у всіх ланках 
галузевого ланцюжка створення цінності) або 
часткової інтеграції (заняття позиції у ключо-
вих ланках галузевого ланцюжка створення 
цінності). Реалізація стратегії вертикальної 
інтеграції може відбуватися двома шляхами: 
підприємство створює функціональні підроз-
діли в інших ланках галузевого ланцюжка 
створення цінності або поглинає компанії, що 
функціонують в цих ланках).

Стратегія зворотної вертикальної інте-
грації передбачає забезпечення зростання 
підприємства за рахунок придбання або 
посилення контролю над постачальниками, 
а також за рахунок створення дочірніх струк-
тур, що здійснюють постачання сировини або 
комплектуючих, необхідних для виробництва 
продукту. 

Сутність стратегії прямої вертикальної 
інтеграції зводиться до забезпечення зрос-
тання підприємства за рахунок придбання 
або посилення контролю над структурами, 
що знаходяться між підприємством і кінце-
вим споживачем, тобто над системами роз-
поділу і продажу, і передбачає інтеграцію з 
дистриб'юторами, збутовими посередниками 
і торговими організаціями. 

Третя група стратегій зростання охоплює 
стратегії диверсифікованого зростання, які 
реалізуються якщо підприємства надалі не 
можуть розвиватися на даному ринку з даним 
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продуктом в межах даної галузі та які, в свою 
чергу, охоплюють наступні три різновиди:

– стратегія центрованої диверсифікації перед-
бачає пошук та використанні наявних додатко-
вих можливостей для виробництва нових видів 
продуктів; існуюче виробництво залишається в 
центрі діяльності, а нове виникає на основі наяв-
них можливостей освоєного ринку;

– стратегія горизонтальної диверсифікації 
передбачає здійснення пошуку можливостей 
зростання на існуючому ринку за рахунок нової 
продукції, що вимагає використання нової тех-
нології, відмінної від тої, що використовується 
на даний момент; 

– стратегія конгломератної диверсифікації 
передбачає зростання підприємства за рахунок 
виробництва технологічно не пов'язаних нових 
продуктів, які будуть реалізуватися на нових 
ринках.

До стратегій розвитку також відносяться 
стратегії скорочення, що реалізуються тоді, 
коли підприємство потребує перегрупування 
сил після тривалого періоду зростання або у 
зв'язку з необхідністю підвищення ефектив-
ності, коли спостерігаються жорсткі кризові 
явища в економіці. За певних обставин їх вико-
ристання може бути неминучим, хоча з пози-
тивної точки зору інколи їх використовують як 
стратегії відновлення бізнесу.

У цій класифікації стратегії скорочення охо-
плюють чотири різновиди стратегії цілеспрямо-
ваного скорочення бізнесу [4, c. 79]:

– стратегія ліквідації є граничним найбільш 
жорстким випадком стратегії і використо-
вується, коли підприємство не може вести 
подальший бізнес;

– стратегія «збору врожаю» використову-
ється, як правило, на стадії зрілості життєвого 
циклу та припускає відмову від довгостроко-
вого погляду на бізнес на користь максималь-
ного отримання доходів в короткостроковій 
перспективі;

– стратегія скорочення передбачає продаж 
або закриття підприємством одного зі своїх 
підрозділів або напрямів діяльності для довго-
строкової зміни меж ведення бізнесу;

– стратегія скорочення витрат полягає у 
пошуку можливостей зменшення витрат і здій-
сненні відповідних заходів зі скорочення витрат 
та більше орієнтована на усунення досить неве-
ликих джерел витрат, а її реалізація має харак-
тер тимчасових чи короткострокових заходів та 
супроводжується зниженням виробничих витрат, 
підвищенням продуктивності, скороченням 
найму та інколи навіть звільненням персоналу.

За ступенем ризику розрізняють ризикову 
стратегію, стратегію помірного ризику та без-
ризикову стратегію.

За ступенем узгодженості комплекс стра-
тегій підприємства умовно поділяють на три 
групи: взаємодоповнюючі, незалежні та вза-
ємовиключні стратегії. Також можливо запро-
вадження інтервальних характеристик, напри-
клад, часткове взаємодоповнення, часткове 
взаємозаміщення. 

За джерелами фінансових ресурсів виділя-
ють: стратегії, що використовують власні дже-
рела формування фінансових ресурсів; стра-
тегії, що використовують позикові джерела 
формування фінансових ресурсів; стратегії, 
що використовують змішані джерела фінансо-
вих ресурсів.

За ступенем складності стратегії поділяться 
на прості стратегії, об’єктом яких є лише один 
господарський процес, та і складні стратегії, 
що пов'язані з декількома господарськими 
процесами.

За спрямованістю виділяють стратегії підпри-
ємницького типу або стратегії спрямовані на 
зовнішнє середовище, тобто які орієнтовані на 
використання зовнішніх можливостей, і страте-
гії раціоналістичного типу або стратегії спрямо-
вані на внутрішнє середовище, які сконцентро-
вані на розвитку внутрішнього потенціалу.

З точки зору відповідності наявної ресурс-
ної бази виділяють: стратегії, що не вимагають 
внесення суттєвих змін у ресурсній базі; стра-
тегії, що вимагають для реалізації програми 
зростання збільшення ресурсів та стратегії, що 
передбачають скорочення ресурсної бази.

За характером поведінки на ринку виділяють: 
– наступальну стратегію, що спрямована на 

завоювання великої частки ринку та лідирую-
чого положення в новій галузі або на новому 
ринку на основі впровадження інноваційних 
технологій і підприємницькому підході; 

– наступально-оборонну (стабілізаційну) 
стратегію, що реалізується коли необхідно 
виправляти позицію підприємства, що похитну-
лася, за рахунок виходу з малоперспективних 
сфер шляхом продажу неприбуткових видів 
бізнесу, модернізації і розширення видів біз-
несу, що залишилися, вдосконалення характе-
ристик продукції і послуг;

– оборонну стратегію (стратегію виживання), 
що передбачає перебудову або реінжиніринг 
всіх сфер діяльності підприємства на основі 
жорсткої централізації управління.

Зазвичай у практичній діяльності насту-
пальний характер мають стратегії зростання 
і помірного зростання, наступально-оборон-
ний – комбінована стратегія або стратегія ста-
білізації та чисто оборонний – стратегія скоро-
чення діяльності.

За ступенем конкретизації виділять страте-
гії з вимірюваними результатами реалізації і 
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стратегії, у яких можна виявити лише напрямок 
реалізації. Разом з тим у кожній групі стратегій 
також необхідно визначити ступінь реалістич-
ності і строки реалізації стратегії.

Досить специфічною класифікацією страте-
гій є класифікація залежно від типу функціо-
нування підприємств, згідно з якою виділяють 
конкурентні стратегії коммутантів, патієнтів, 
віолентів, експлерентів, літалентів, які відобра-
жають конкретний тип біологічного поведінки 
підприємства аналогічно до відповідної пове-
дінки біологічних систем [5, c. 81].

Комутанти («сірі миші») – маленькі, гнучкі 
підприємства, які легко адаптуються до зміни 
ринкового попиту та часто пропонують товари 
(послуги) – імітатори, товари (послуги) – під-
робки, міцно не прив'язані до певної сфери 
діяльності, легко переходять з одного ринку на 
інший та характеризуються низькою стійкістю 
на ринку. 

Патієнти («хитрі лисиці») – вузькоспеціалі-
зовані не дуже великі підприємства, показники 
діяльності яких характеризуються кількісним 
зростанням (персонал, зв'язки, підрозділи), 
добре освоїли одну з ніш ринку та протягом 
багатьох років виробляють товари і послуги 
певного типу. Їх конкурентна стратегія засно-
вана на вузькій спеціалізації, низьких витратах і 
високій якості товару (послуг).

Віоленти («слони», «леви») – підприємства-
гіганти, які досягли максимально стійкого ста-
новища на ринку і здійснюють контроль над 
істотною часткою ринку. Їх конкурентна стра-

тегія зводиться до низьких витрат за рахунок 
великого масштабу діяльності і задоволення 
масового попиту покупців.

Експлеренти («метелики») – початківці, під-
приємства, що лише створюються, основою 
конкурентних переваг яких є інновації, нові 
технології і товари (послуги). Дані підприємства 
слабко пов'язані з ринком, не мають достатньо 
фінансових ресурсів для його освоєння, широ-
кої маркетингової діяльності та ефективно 
діють у якості венчурних підрозділів великих 
підприємств або їх дочірніх підприємств. 

Літаленти («організації, що вмирають») – це 
підприємства з надмірно ускладненою, неефек-
тивною структурою, спадом фінансових показ-
ників. Для цих підприємств постає необхідність 
у швидкому перепрофілюванні на новий біз-
нес, нові технології, нові ринки, орієнтація на 
реструктуризацію тощо.

Отже, сукупності існуючих поглядів на 
визначення стратегії відповідає істотна сукуп-
ність підходів до класифікації стратегії.

Висновки. Підсумовуючи все вищезазна-
чене можна зробити висновок, що у сучасних 
умовах функціонування розроблення комп-
лексної обґрунтованої стратегії їх діяльності є 
безумовним імперативом організаційно-еконо-
мічного розвитку сучасного підприємства. Слід 
також зазначити, що на основі удосконалення та 
обґрунтованого використання класифікації стра-
тегій та створення таксономії стратегій підприєм-
ства спрощується процедура вибору відповідної 
стратегії та механізм її подальшої реалізації.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО  
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДОНЕЧЧИНИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ КЛАСТЕРІВ

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES OF DONETSK REGION BY WAY  

OF FORMATION OF REGIONAL BRANCH CLUSTERS

У статті проаналізовано механізм підвищення конкурентоздатності суб’єктів малого та серед-
нього бізнесу Донеччини шляхом формування регіональних галузевих кластерів та проведено 
оцінку ступеню їхнього впливу на розвиток економіки регіону. В області починаючи з 2015 р. 
з’явилися та активно розвиваються швейний, керамічний, туристичний кластери та кластер хар-
чової переробки. Перспективним є розміщення на Донеччині машинобудівного, гірничошахтного, 
металургійного та хімічного кластерів. Зацікавленими у створенні і функціонуванні кластерів сьо-
годні є саме суб’єкти малого та середнього бізнесу. Багато з них тільки започатковують бізнес, 
отримавши гранти від гуманітарних міжнародних організацій, і мають безліч проблем із питань 
знаходження постачальників, організації збуту, виходу на міжнародні ринки, які не в змозі само-
стійно вирішити. У статті використано системний підхід до оцінки процесу формування та власти-
востей кластерів у Донецькій області. Зазначено, що під час формування зв’язків між учасниками 
кластеру утворюється відповідна структура, а властивості його учасників трансформуються у 
функції (дію, поведінку), які зв’язані з існуванням так званого синергетичного ефекту (інтегра-
тивних властивостей системи). Визначено кластер як формалізовану систему співпраці між юри-
дично і фінансово незалежними суб’єктами бізнесу споріднених галузей визначеної території, у 
межах якої вирішуються завдання підвищення конкурентоздатності учасників кластера, що носить 
стійкий синергетичний ефект та призводить до економічного зростання регіону. 

Ключові слова: кластер, суб’єкти малого і середнього бізнесу, конкурентоспроможність, 
фінансова стійкість.

В статье проанализирован механизм повышения конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего бизнеса Донецкой области путем формирования региональных отраслевых класте-
ров и проведена оценка степени их влияния на развитие экономики региона. В области начиная 
с 2015 г. появились и активно развиваются швейный, керамический, туристический кластеры и 
кластер пищевой переработки. Перспективным является размещение в Донецкой области маши-
ностроительного, горно-шахтного, металлургического и химического кластеров. Заинтересован-
ными в создании и функционировании кластеров являются субъекты малого и среднего бизнеса. 
Многие из них только начинают бизнес, получив гранты от гуманитарных международных орга-
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низаций, и имеют множество проблем, связанных с поиском поставщиков, организацией сбыта, 
выходом на международные рынки. В статье использован системный подход к оценке процесса 
формирования и свойств кластеров в Донецкой области. Отмечено, что при формировании свя-
зей между участниками кластера образуется соответствующая структура, а свойства его участ-
ников трансформируются в функции (действие, поведение), которые связаны с существованием 
так называемого синергетического эффекта в кластере (интегративных свойств системы). Опре-
деляется кластер как формализованная система сотрудничества между юридически и финансово 
независимыми субъектами бизнеса родственных отраслей на определенной территории, в пре-
делах которой решаются задачи повышения конкурентоспособности участников кластера, что 
носит устойчивый синергетический эффект и приводит к экономическому росту региона.

Ключевые слова: кластер, субъекты малого и среднего бизнеса, конкурентоспособность, 
финансовая устойчивость.

The article analyses the mechanism of increasing the competitiveness of small and medium-sized 
businesses in the Donetsk region by forming regional sector clusters and assessing the degree of their 
impact on the development of the regional economy. In the region since 2015, sewing, ceramic, tourist, 
and food processing clusters have been created and actively develop. Promising is the placement of 
machine-building, mining, metallurgical, and chemical clusters in the Donetsk region. Those who are 
interested in the creation and functioning of clusters today are the small and medium-sized business 
entities. Many of them are just starting up a business, receiving grants from humanitarian international 
organizations, and have many problems with finding suppliers, marketing organizations, entering inter-
national markets that cannot be solved on their own. The article uses a systematic approach to assess-
ing the formation and properties of clusters in the Donetsk region. Investigating the system properties 
of a cluster, attention is drawn to the fact that the cluster is an integral set of heterogeneous compo-
nents. Cluster membership may include enterprises, entrepreneurs, scientific institutions, educational 
institutions, local authorities, chambers of commerce and industry, and others. As with any other sys-
tem, there are definite links in the cluster between its elements. The next system property of a cluster 
is the presence of a defined organization, which manifests itself in decreasing entropy. This charac-
teristic is determined by the existence of the resource base formed in the cluster, aimed at increasing 
the competitiveness of cluster participants and the sustainable development of the region. It is worth 
noting that the cluster, like most other systems, develops at a simultaneous increase in entropy and has 
its own defined lifecycle. The increase in entropy occurs due to the destructive effects of both internal 
and external mechanisms. It is possible to reduce processes that are aimed at increasing the system 
entropy through an effective management system. When forming links among the cluster participants, 
an appropriate structure is formed, and the properties of its participants are transformed into functions 
(action, behaviour) that are associated with the existence of the so-called synergistic effect (integrative 
properties of the system). The cluster is defined as a formalized system of cooperation between legally 
and financially independent business entities of related branches of a defined territory, within which the 
tasks of increasing the competitiveness of the cluster participants, which has a stable synergetic effect 
and leads to the economic growth of the region.

Key words: cluster, small and medium business entities, competitiveness, financial stability.

Постановка проблеми. Розвиток економіки 
Донеччини, відновлення постраждалих уна-
слідок воєнного конфлікту підприємств та їх 
інтеграція у світовий економічний простір шля-
хом переорієнтації експортного потенціалу на 
західні ринки вимагають вироблення нових, 
більш ефективних підходів до підвищення їхньої 
конкурентоспроможності. Державна та міжна-
родна підтримка суб’єктів малого і середнього 
бізнесу Донеччини поліпшує їхню фінансову 
стійкість, але не вирішує питання конкурен-
тоздатності на внутрішніх та міжнародних рин-
ках. Саме формування регіональних галузевих 
кластерів, на думку багатьох експертів, є над-
звичайно дієвим інструментом на цьому шляху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами розвитку регіональної еконо-
міки та підвищення конкурентоспроможності 
підприємств займалися чимало науковців, 

серед яких такі провідні вчені, як: В. Авдє-
єнко, О. Амоша, М. Ануфрієв, Н. Брюховецька, 
А. Воронкова, В. Василенко, В. Геєць, В. Гна-
тушенко, В. Гриньова, В. Заруба, О. Кабанова, 
Б. Кваснюк, В. Семиноженко та ін. Зокрема, 
питання функціонування галузевих кластерів 
досліджували: У. Андрусів, В. Бакум, В. Гусаков, 
М. Кизим, М. Кропивко, Г. Мазнєв, Р. Нєкрасов, 
О. Попело, М. Портер, П. Саблук, В. Самофа-
това, С. Соколенко, І. Соколовська, О. Одинцов.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Жоден з авторів, які дослі-
джували формування та функціонування клас-
терів, не вивчав особливості діяльності галузе-
вих кластерів на Донеччині.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз механізмів під-
вищення конкурентоздатності суб’єктів малого 
та середнього бізнесу Донеччини шляхом фор-
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мування регіональних галузевих кластерів та 
оцінка ступеню їхнього впливу на розвиток 
економіки регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із перших на ефективність кластерної 
взаємодії дрібних підприємств звернув увагу 
Альфред Маршалл ще у ХІХ ст., коли досліджу-
вав економічні процеси в об’єднанні вироб-
ників текстильної галузі в районі Манчестера 
та підприємств металообробки – у Шеффілді. 
Потім внесок у дослідження кластерів зробив 
М. Портер. Аналізуючи проблеми функціо-
нування конкурентоспроможних галузей, він 
визначає кластер як групу географічно сусідніх 
взаємозв’язаних компаній і пов’язаних із ними 
організацій, які діють у певній сфері, що харак-
теризуються спільністю діяльності й взаємодо-
повнюють одна одну [3]. М. Портер актуалізує 
на регіоналізації процесу кластероутворення, 
визначаючи кластер як «географічне скупчення 
фірм, постачальників, пов’язаних галузей, які 
відіграють особливу роль в окремих націях, 
державах і містах. Кластери зумовлюють новий 
погляд на економіку та її розвиток, нові ролі 
бізнесу, урядів та інститутів, нові заходи струк-
турування взаємовідносин типу «бізнес – уряд» 
або «бізнес – інститут» [4]. 

У. Андрусів, проаналізувавши еволюцію 
поняття «кластер», визначає його як «форма-
лізовані концентрації суб’єктів ринку, розмі-
щених у межах певних територій і пов’язаних 
спільними інтересами і взаємодоповненнями, 
координована діяльність яких забезпечує ста-
лий синергетичний ефект». Промисловий 
кластер додатково характеризується єдністю 
ринку праці, технологій, маркетингу і науко-
вого забезпечення. Регіональний кластер 
визначається спільним ринком праці, логісти-
кою, інфраструктурним забезпеченням і сиро-
винною базою [1; 3].

Досліджуючи функціонування кластерів в 
Україні, науковці звертають увагу на нефор-
мальний характер функціонування кластерів. 
І. Соколовська визначає кластер як «об’єднання 
підприємств різних галузей, що не зливаються 
в єдину структуру, а співпрацюють у межах 
спільної стратегії розвитку» [6]. У. Андрусів 
пише, що кластери об’єднують на різній орга-
нізаційній основі виробничі, науково-дослід-
ницькі, консультативні та інших підприємства 
й установи. Вона розрізняє два види кластерів:

– кластери з регламентованими відносинами;
– кластери з несистемними зв'язками [1].
Зважаючи на появу економічного синерге-

тичного ефекту від взаємодії членів кластеру 
(на який звертає увагу у тому числі й У. Андру-
сів), із позицій теорії систем більш ефектив-
ним убачається існування кластерів із регла-

ментованими формалізованими відносинами. 
Стійкій синергетичний ефект виникає саме в 
системах. Економічна система (як і будь-яка 
інша) характеризується наявністю визначеної 
кількості учасників (елементів системи), потуж-
ність зв’язків між якими перевищує потужність 
зв’язків між елементами системи та її зовнішнім 
середовищем. Тобто у кластерах із несистем-
ними зв’язками економічний синергетичний 
ефект може носити суто випадковий характер. 
Водночас будь-якій системі притаманна синер-
гетична або інтеграційна властивість. Отже, 
більш ефективним убачається функціонування 
кластерів, які існують у вигляді організацій, 
діяльність яких чітко регламентована як на 
законодавчому, так і на управлінському рівні. 

Вітчизняна кластерна організація функці-
онування підприємств малого та середнього 
бізнесу спочатку активно розвивалася на 
Заході України. Перші кластери з’явилися в 
90-х роках ХХ ст. на Хмельниччині. За активної 
підтримки міжнародних організацій там було 
створено швейний, будівельний, продоволь-
чий, туристичний кластери. Потім з’являються 
кластери в Івано-Франківській (2000 р.), Рівнен-
ській, Житомирській, Полтавській, Львівській, 
Одеській, Запорізькій (2014 р.) і Донецькій 
(2015–2018 рр.) областях. За галузевою спря-
мованістю кластери переважно з’являються у 
туристичній, сільськогосподарській, швейній 
сферах, будівництві.

Проте потенційними, на думку багатьох 
науковців, є інноваційні виробничі кластери. 
Наприклад, О. Попело вважає, що кластери 
«мають потужний потенціал для зростання 
технологічного рівня виробництва, створюють 
сприятливі умови для активного впровадження 
інновацій» [2]. Такий інноваційний виробничій 
кластер у вигляді громадської організації «Інно-
ваційно-технологічний кластер «АгроБУМ» 
започатковано у Запорізькій області. Метою 
кластеру є координація діяльності суб’єктів 
малого та середнього бізнесу з виробництва 
інноваційних продуктів для галузі сільськогос-
подарського машинобудування та спільний 
пошук інвесторів. З’явилися перші ІТ-кластери 
в Україні, спочатку у Чернівецькій (2015 р.), 
а потім у Львівській областях. ГО «Асоціація 
«Кластер Буковинських інноваційних техно-
логій імені Йозефа Шумпетера» – Сluster bit» у 
Чернівцях – це об'єднання 15 підприємницьких 
структур, так чи інакше пов'язаних з ІТ-сферою. 
Представників кластера долучають до різно-
манітних робочих груп міської ради, запрошу-
ють на всілякі зустрічі, форуми, конференції. 
Міська рада виступає замовником різноманіт-
них тренінгів і курсів, пов'язаних із можливос-
тями ІТ-сфери та бізнесу.
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У Донецькій області починаючи з 2015 р. 
з’явилися та активно розвиваються швейний, 
керамічний, туристичний кластери та клас-
тер харчової переробки. Перспективними, на 
думку дослідників, є розміщення на Донеччині 
машинобудівного, гірничошахтного, металур-
гійного та хімічного кластерів [2, с. 104]. Однак 
треба звернути увагу, що зацікавленими у 
створенні й функціонуванні кластерів сьогодні 
є саме суб’єкти малого та середнього бізнесу. 
Багато з них тільки започатковують бізнес, 
отримавши гранти від гуманітарних міжна-
родних організацій, і мають безліч проблем із 
питань знаходження постачальників, організа-
ції збуту, виходу на міжнародні ринки, які не 
в змозі самостійно вирішити, тоді як підпри-
ємства машинобудівної, гірничошахтної, мета-
лургійної та хімічної галузей Донеччини – це 
переважно великі, містоутворюючі заводи, які 
традиційно є самостійними гравцями на вну-
трішньому та зовнішніх ринках, тому не поспі-
шають утворювати кластери.

Поява кластерів на Донеччині пов’язана з 
активізацією функціонування міжнародних 
гуманітарних організацій після подій 2014 р., які 
надають фінансову підтримку суб’єктам малого 
бізнесу. У 2015 р. в м. Слов’янськ з’являється 
перший на Донеччині кластер ГС «Кластер 
«Керамічний край». Він виникає за ініціативи 
двох організацій – «Союзу виробників худож-
ньої кераміки Слов’янська» та громадського 
союзу «Донбас» для отримання гранту від уряду 
Японії на 1 млн грн. «Керамічний край» отримує 
грант і створює адміністративно-логістичний 
центр. Керамічний кластер, в який об’єдналися 
понад 20 суб’єктів малого і середнього бізнесу 
Слов’янщини, починає займатися проблемами 
дослідження ринків, розробленням стратегіч-
них напрямів розвитку керамічного бізнесу 
міста, власного бренду, закупівлею ліній паку-
вання продукції, виходом на зарубіжні ринки. 
Адміністративно-логістичний центр кластера 
на постійній основі надає юридичні консультації 
своїм учасникам, приймає участь у галузевих 
виставках як усередині країни, так і за її меж-
ами, налагоджує співпрацю з європейськими 
партнерами, лобіює інтереси керамічного біз-
несу в органах місцевого самоврядування.

Із 2017 р. на Донеччині починає функціону-
вати швейний кластер ГО «Донбас Фешен Клас-
тер» за підтримки Донецької торгово-промис-
лової палати. Ініціаторами створення кластера 
була сім’я переселенців із Донецька, яка отри-
мала грант на започаткування власної справи з 
шиття одягу. Сьогодні «Донбас Фешен Кластер» 
об’єднує понад 30 малих підприємств швейної 
галузі з міст Покровська, Угледара, Краматор-
ська, Слов’янська, Бахмута. Швейний кластер 

Донеччини приєднався до європейської мережі 
SmartTex, яка займається організаційною під-
тримкою текстильних підприємств. Мережа 
підтримує підприємства у шести європейських 
країнах, співпрацює з технічними університе-
тами та інститутами, які досліджують текстиль. 
«Донбас Фешен Кластер» займається питан-
нями просування швейної продукції і брендів, 
приймає участь у виставковій діяльності, знахо-
дить доступ до дешевих ресурсів. Так, було нала-
годжено співпрацю з партнерами-постачальни-
ками, серед яких є компанія Gеtzker – сучасна 
ткацька фабрика світу, яка спеціалізується на 
виробництві нішевих та технічних тканин. На 
початку 2019 р. керівництво кластера орга-
нізовує навчальний центр для працівників 
швейної галузі, адже сьогодні нестача в кадрах 
на підприємствах кластеру становить понад 
100 осіб. Функціонування навчального цен-
тру планується на базі ВАТ «Швейна фабрика 
«Радуга» у Бахмуті. Ураховуючи матеріально-
технічне забезпечення фабрики, створюється 
навчально-виробничий цех із використанням 
дуальної форми навчання.

Із 2018 р. на Донеччині починає функціону-
вати кластер харчової промисловості з об’єд-
нання чотирьох підприємств малого бізнесу, 
серед яких – переробники сільгосппродуктів, 
виробники сирів та м’ясних виробів. Осно-
вними цілями кластера є створення закупі-
вельної групи, логістика, реалізація виробленої 
продукції, розроблення маркетингової стра-
тегії. У м. Мирноград представники кластера 
організовують харчовий інкубатор – обладна-
ний цех для сільгоспвиробників регіону. Окрім 
виробництва, в інкубаторі буде функціонувати 
освітній простір, де проводитимуться тренінги 
та семінари для представників харчової галузі.

Туристичний кластер Донеччини сьогодні 
не має єдиної формалізованої структури й 
являє собою незалежну діяльність декількох 
об’єднань представників туристичного бізнесу. 
Серед них – громадська організація «Місто щас-
ливих людей» (заснована у 2016 р.), яка об’єднує 
власників готелів, ресторанів, баз відпочинку, 
дитячих таборів, продуктових та сувенірних 
магазинів, які територіально знаходяться у м. 
Святогірськ. Основними цілями ГО є застосу-
вання інструментів івент-маркетингу (органі-
зація фестивалів, свят, конференцій, семінарів 
тощо) для збільшення відвідувачів міста, напи-
сання грантових проектів, лобіювання держав-
них програм поліпшення інфраструктури Свя-
тогірська та ін. Представники зеленого туризму 
та виробники сувенірної продукції Лиманщини 
(молодого туристичного напряму Донеччини, 
який розвивається завдяки зусиллям пересе-
ленців та грантовій підтримці міжнародних орга-
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нізацій) у 2018 р. за організаційної підтримки 
Донецької торгово-промислової палати ініці-
ювали створення Комітету з підприємництва у 
сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресто-
ранної та готельної діяльності, цілями якого є 
формування єдиного туристичного кластера 
Донеччини. Не задіяними в кластерних проце-
сах залишаються підприємства туристичного 
бізнесу м. Слов’янськ та м. Маріуполь. 

Під час фестивалю кластерних ініціатив, 
який проходив у м. Краматорськ 6 листопада 
2018 р., представники малого бізнесу Донеч-
чини розповіли про плани створення кластера 
ландшафтного дизайну і рослинництва на базі 
ТОВ «Садовий центр «Олександрівський», про-
мислового кластера на базі ТОВ «ВКФ «Техма», 
ІТ-кластеру на базі ТОВ «ІТ2.0».

Охарактеризуємо системні властивості 
кластера. Кластер є цілісною сукупністю гете-
рогенних компонентів. До складу його учасни-
ків можуть входити підприємства, підприємці, 
наукові установи, навчальні заклади, органи 
місцевого самоврядування, торгово-промис-
лові палати та ін. Як і в будь-якій іншій системі, 
у кластері між його елементами існують визна-
чені зв’язки, які можна охарактеризувати, 
ввівши показник потужності зв’язків. Оцінити 
потужність зв’язків можна, оцінивши інтенсив-
ність потоку руху ресурсів (кадрів, інформа-
ції, соціальних ресурсів, фінансів та ін.). Окрім 
того, варто враховувати якісні характеристики 
руху ресурсів (цінність, корисність). 

Наступна системна властивість кластеру – 
наявність визначеної організації, що проявля-
ється у зниженні ентропії. Ця характеристика 
визначається існуванням сформованого в 
кластері базису ресурсів, спрямованого на 
підвищення конкурентоспроможності учас-
ників кластера та сталого розвитку регіону. 
Існування організації в кластері – це, по суті, 
актуалізація суттєвих зв’язків елементів, упо-
рядкований розподіл зв’язків та елементів у 
просторі (ресурси формуються відповідно до 
задоволення потреб регіону) і часі (зміна діяль-
ності відповідно до динаміки потреб).

Варто зазначити, що кластер, як і більшість 
інших систем, розвивається за одночасного 
збільшення ентропії і має свій визначений жит-
тєвий цикл. Збільшення ентропії відбувається 

завдяки руйнівній дії як внутрішніх, так і зовніш-
ніх механізмів. Ці механізми зумовлені існу-
ванням конкурентної боротьби як усередині 
кластера, так і за його межами. Якщо система 
відносно замкнена, підсилення одних елемен-
тів системи відбувається за рахунок інших, дис-
функції, що виникають при цьому, руйнують 
систему зсередини. За умов конкуренції, в умо-
вах економічної кризи учасники, які не здатні 
виробляти якісні товари та послуги, збанкруту-
ють та припинять своє існування. Знизити про-
цеси, що спрямовані на ріст ентропії системи, 
можливо за допомогою системи ефективного 
управління. Тобто в кластері дуже значна роль 
належить людини, яка його очолює, тому керів-
ником кластеру обирають найбільш зацікав-
лену у розвитку кластеру людину. Часто такою 
людиною є власник бізнесу у даній галузі, що 
спостерігається у кластерах Донецької області. 

Під час формування зв’язків між учасни-
ками кластера утворюється відповідна струк-
тура, а властивості його учасників трансфор-
муються у функції (дію, поведінку), які зв’язані 
з існуванням так званого синергетичного 
ефекту (інтегративних властивостей системи). 
Отже, кластер характеризується існуванням 
інтегративних властивостей, тобто тих якос-
тей, що властиві системі у цілому, але не влас-
тиві жодному з її елементів, тобто учасникам 
кластера окремо.

Висновки з даного дослідження. Таким 
чином, підвищення конкурентоздатності суб’єк-
тів малого та середнього бізнесу Донеччини від-
бувається шляхом формування регіональних 
галузевих кластерів. На функціонування класте-
рів Донеччини впливають такі чинники: галузева 
специфіка, державна та міжнародна підтримка 
розвитку, споживчий потенціал, транспортна 
інфраструктура, можливості експорту, трудові 
ресурси, політичні чинники тощо. 

Використовуючи системний підхід до дослі-
дження кластерів, визначимо кластер як фор-
малізовану систему співпраці між юридично 
і фінансово незалежними суб’єктами бізнесу 
споріднених галузей визначеної території, у 
межах якої вирішуються завдання підвищення 
конкурентоздатності учасників кластера, що 
носить стійкий синергетичний ефект та призво-
дить до економічного зростання регіону. 
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ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

PRINCIPLES OF SYSTEMIC APPROACH IN THE PHILOSOPHY  
OF REGIONAL COMPETITIVENESS MANAGEMENT

У статті розглянуто методичні підходи до розуміння структури системного підходу до управ-
ління регіональною конкурентоспроможністю. Системний характер управління регіональною 
конкурентоспроможністю повинен відповідати сучасним викликам науки та техніки, прогнозним 
та плановим розрахункам, мати на меті вирішення не лише економічних, а й соціальних проблем 
регіону. Зокрема, визначено, що ключовими принципами з погляду обґрунтування ключових під-
ходів до сталого конкурентоспроможного розвитку територіальних комплексів під час складання 
стратегії розвитку та моделювання економічних процесів є: принцип системності та комплек-
сності, принцип цілісності, принцип множинності, принцип складності, принцип функціональності. 
Усі характеристики елементів в системі, її структури, зв’язків між параметрами системи проявля-
ються в кінцевому підсумку у виконанні тієї чи іншої функції, що забезпечує гнучкість поведінки 
системи, принцип оптимізації розвитку системи, принцип інтегральності.

Ключові слова: регіональна конкурентоспроможність, методологія, принципи системного під-
ходу, регіональне управління, філософський підхід, синергетичний ефект.

В статье рассмотрены методические подходы к пониманию структуры системного подхода к 
управлению региональной конкурентоспособностью. Системный характер управления регио-
нальной конкурентоспособностью должен отвечать современным вызовам науки и техники, про-
гнозным и плановым расчетам, иметь целью решение не только экономических, но и социальных 
проблем региона. В частности, определено, что ключевыми принципами с точки зрения обоснова-
ния ключевых подходов к устойчивому конкурентоспособному развитию территориальных ком-
плексов при составлении стратегии развития и моделировании экономических процессов явля-
ются: принцип системности и комплексности, принцип целостности, принцип множественности, 
принцип сложности, принцип функциональности. Все характеристики элементов в системе, ее 
структуры, связей между параметрами системы проявляются в конечном итоге в выполнении той 
или иной функции, что обеспечивает гибкость системы, принцип оптимизации развития системы, 
принцип интегральности.

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, методология, принципы системного 
подхода, региональное управление, философский подход, синергетический эффект.

The article deals with the methodical approaches to understanding the structure of the systemic 
approach of regional competitiveness management. The systemic nature of regional competitiveness 
management should be in line with the modern challenges of science and technology, meet predictive 
and planned calculations, aim at solving not only economic but also social problems of the region. 
In particular, it is determined that the key principles from the point of view of substantiation of key 
approaches to sustainable competitive development of territorial complexes in developing a strategy 
for the development and modeling of economic processes are: the principle of systemality and integ-
rity, the principle of integrity, the principle of plurality, the principle of complexity, the principle of func-
tionality – all the characteristics of elements in system, its structure, links between system parameters 
are manifested ultimately in the performance of one or another function that provides flexibility ove-
dinky system, the principle of optimization of the system, the principle of integral. Understanding the 
methodology of the system approach is necessary at the beginning of the study of any object, since the 
true understanding of the management of the integral characteristic of the system – in this case – the 
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competitiveness of the region is impossible. The development of theoretical rules, concepts, principles 
of management of the region as an economic system in order to increase its competitiveness, taking 
into account philosophical approaches, should aim not only at theoretical and methodological analysis 
of the region as an object of management, but also the formation of approaches to creating conditions 
for the creative development of intellectual potential its inhabitants. The human potential of the region 
is the subject of management, as it is an integral part of the organizational structures of the region's 
management, the consumer of services and products of the region, the producer of the corresponding 
gross domestic product. The system approach to competitiveness allows to take into account the syn-
ergy effect, which is determined by the property of the system as a whole to possess a set of properties 
that is not equal to the sum of the properties of its components (the property of the nonadditivity of 
the system), but is much larger. This creates favorable conditions for the development of a strategy for 
increasing the competitiveness of the region.

Key words: regional competitiveness, methodology, principles of system approach, regional man-
agement, philosophical approach, synergetic effect.

Постановка проблеми. Розуміння проблеми 
підвищення конкурентоспроможності, форму-
вання дієвих інструментів управління ресур-
сами регіону неможливе без застосування 
гносеологічного підходу (суб’єкт-об’єктного) 
та обґрунтування методологічних принципів. 
Відповідність сучасного комплексу заходів з 
управління конкурентоспроможністю повинна 
ґрунтуватися на стандартах управління терито-
ріями, соціальними системами в умовах адек-
ватного врахування впливу глобалізаційних та 
інформаційних чинників на розвиток регіонів.

Традиційна гносеологічна проблематика 
включає в себе більш широкий соціокультур-
ний контекст та, відповідно, більш широку сис-
тему понять [1].

Філософський складник у завданнях з еко-
номічного управління створює необхідний 
фундамент для формування стратегії розвитку 
та не може бути упущеним у будь-якому дослі-
дженні. 

Методологічні дослідження можливостей 
застосування законів філософії та її підходів в 
економіці та управлінні зустрічаються ще в робо-
тах Платона (праця «Держава» – про теорію роз-
витку та формування держави) та Аристотеля 
(учень Платона, праці «Політика», «Афінська 
політія»), стверджуючи та обґрунтовуючи перші 
принципи системного підходу до управління. 

Платон, будучи учнем Сократа, у своїй праці 
значну увагу приділяв механізму управління 
державою за допомогою ситуаційного підходу. 
Характеризуючи населення держави, особливе 
місце відводилося ієрархії станів, ділення яких 
відбувалося за функціями, які вони викону-
вали (робітники, воїни, правління). «У тому-то й 
полягає помилка нашого часу і тому-то недоо-
цінюють філософію, що за неї беруться не так, 
як вона того заслуговує», – писав Платон ще 
в античні часи. Проте використання саме ідей 
античних філософів для розроблення страте-
гії розвитку конкурентоспроможності регіонів 
дає змогу в процесі вивчення виокремити кон-

цептуальні принципи побудови системи регі-
онального розвитку. Переплетення філософії 
та економіки, соціології та політики становить 
найважливіший об’єкт дослідження в контек-
сті вироблення стратегії конкурентоспромож-
ності, оскільки, як нами було визначено раніше 
[2], саме поняття «конкурентоспроможність» 
формується на синтезі понять та категорій, 
що характеризують регіональний розвиток. 
Визначення [3] достатньо великої кількості 
чинників, що впливають на регіональну кон-
курентоспроможність, та ресурсів, необхідних 
для її забезпечення, становлять певний каркас 
невирішених завдань для забезпечення ста-
лого розвитку територій на основі її конкурен-
тоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження управління будь-яким об’єктом 
економічної системи повинно брати свій поча-
ток «на соціально-філософському рівні, на 
рівні таких загальнонаукових дисциплін, як 
системний аналіз, синергетичний підхід, і таких 
спеціальних дисциплін, як соціологія, еконо-
міка, психологія» [4, c. 74]. Так, специфікою 
сучасного філософського осмислення управ-
ління є включення управління як проблеми в 
людино-розмірні об'єкти постнеокласичної 
науки, перегляд підстав соціально-гуманітар-
них наук, відхід від традиційних парадигм, що 
зв'язують управління з виконавчою функцією 
влади, технологіями її здійснення, розгляд 
проблем керованості і прогнозування соціаль-
них процесів у широкому соціально-культур-
ному контексті [5]. «Для системного підходу і 
синергетики характерно розгляд управління 
як складного системного об'єкта, функціону-
вання якого включає в себе елементи самоор-
ганізації» [6, c. 62].

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Сьогодні потребує 
подальшого вивчення методологія системного 
підходу з урахуванням філософських принци-
пів управління конкурентоспроможністю регі-
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ону, у тому числі уточнення принципів, на яких 
базується управління інтегральними показни-
ками регіональної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення принци-
пів системного підходу у філософії управління 
конкурентоспроможністю регіонів. Оскільки 
будь-яка стратегія формується виходячи з клю-
чових принципів, то застосування досвіду мір-
кувань античних філософів щодо управління 
державою дає змогу більш повно та ґрунтовно 
підійти до визначення принципів управління 
регіоном.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найважливішою передумовою вивчення еко-
номічних відносин є визнання їх нерозривного 
зв'язку з усіма іншими взаєминами в суспіль-
стві. Із цього випливає, що, хоча економічна 
наука вивчає той бік суспільних відносин 
людей, який відображає їхню участь у суспіль-
ному виробництві, аналіз цих відносин можли-
вий лише на основі цілісного розгляду функціо-
нування всього соціального організму [7].

Тобто комплексний розгляд будь-якого еко-
номічного процесу не може ґрунтуватися лише 
на аналізі самої економіки, для цього необхідно 
досліджувати всю систему суспільних відносин. 
Цей тезис має особливий сенс під час розгляді 
всієї системи суспільних відносин у регіоні 
стосовно формування його конкурентоспро-
можності. Загальна взаємопроникліcть, вза-
ємозамінність ресурсів визначає багато варі-
антів розвитку регіональної економіки, який 
визначається соціальними, технологічними, 
інформаційними, науковими, зовнішньоеконо-
мічними чинниками тощо. Кількісно результат 
таких взаємовідносин повинен ураховуватися 
показником конкурентоспроможності.

Значну увагу теорія системи оптимального 
функціонування економіки приділяє питанням 
функціонування господарського механізму [8].

Системний характер управління регіональ-
ною конкурентоспроможністю повинен від-
повідати сучасним викликам науки та техніки, 
прогнозним та плановим розрахункам, мати 
на меті вирішення не лише економічних, а й 
соціальних проблем регіону. Використання як 
системного, так і програмно-цільового підходу 
становить основний методологічний інстру-
ментарій формування стратегії розвитку регі-
ону, підвищення його конкурентоспромож-
ності на основі синергетичного ефекту.

Виокремлення принципів системного під-
ходу важливе з погляду обґрунтування ключо-
вих підходів до сталого конкурентоспромож-
ного розвитку територіальних комплексів під 
час складання стратегії розвитку та моделю-
вання економічних процесів.

1. Принцип системності та комплексності 
полягає у тому, що всі елементи системи пови-
нні розглядатися в комплексі, оскільки, знаходя-
чись у тісному зв’язку, вони впливають один на 
одного та їх об’єднані позитивні ефекти призво-
дять до комплексного синергетичного ефекту. 
Майбутні будь-які дії в системі повинні також 
мати системний та комплексний характер, 
оскільки складний механізм системи повинен 
піддаватися, відповідно, системному впливу.

2. Принцип цілісності повинен виражатися у 
набутті цілісного ефекту під час взаємодії із сис-
темою. Про це необхідно пам’ятати під час пла-
нування результату взаємодії із системою. Як 
сам вплив, так і результат впливу повинні ґрун-
туватися на можливості управління та коректу-
вання параметрів управління на основі цілісного 
принципу, на основі роботи із системою.

3. Принцип множинності описує багатоварі-
антність параметрів системи, на які може бути 
чинено вплив. Та існує багатоваріантність пара-
метрів і багатоваріантність наслідків управ-
ління та можливостей коректування отриманих 
результатів.

4. Принцип складності стверджує, що сис-
тема має складну організаційну структуру 
функціонування, складається з декількох рівнів 
взаємопов’язаних елементів. Прогрес розвитку 
системи неодмінно пов'язаний із підвищенням її 
складності, оскільки збільшення обсягу інфор-
мації неодмінно призводить до підвищення 
варіативності елементів системи, зв’язків між 
ними. Складність системи, що розвивається, 
призводить до підвищення ступеню її організації 
та складності її розуміння відповідно.

5. Принцип функціональності – усі харак-
теристики елементів у системі, її структури, 
зв’язків між параметрами системи проявля-
ються в кінцевому підсумку у виконанні тієї чи 
іншої функції, що забезпечує гнучкість пове-
дінки системи. 

6. Принцип оптимізації розвитку сис-
теми – гнучкість системи забезпечує варіатив-
ність управлінських дій із метою оптимізації 
функціонування системи під час виконання 
різних умов (під час програмування цільової 
функції розвитку системи).

7. Принцип інтегральності полягає в інте-
гральній характеристиці системи, тобто еле-
менти настільки пов’язані між собою певним 
законом, що зміна впливу або перерозподіл 
характеристик елементів призводить до змін 
між пов’язаними елементами так, що інтеграль-
ний показник системи залишається незмінним.

Розуміння методології системного підходу 
необхідне на початку дослідження будь-якого 
об’єкта, оскільки істинне розуміння управління 
інтегральною характеристикою системи, у 
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даному разі конкурентоспроможністю регіону, 
неможливе (рис. 1).

Розроблення теоретичних правил, концеп-
цій, принципів управління регіоном як еко-
номічною системою для підвищення її конку-
рентоспроможності повинно мати на меті не 
лише теоретико-методологічний аналіз регіону 
як об’єкта управління, а й формування підхо-
дів до створення умов для творчого розвитку 
інтелектуального потенціалу його мешкан-
ців. А. Файоль писав: «Треба вміти оперувати 
людьми. Це важке мистецтво, яка потребує 
вдумливості, досвіду, рішучості і почуття міри» 
[9, c. 31]. «Будь-яка зміна стану є інформацією, 
і сама інформація завжди тягне за собою зміну 
стану системи» [10].

Висновки з даного дослідження. Системний 
підхід до конкурентоспроможності дає змогу 
враховувати ефект синергії. Він визначається 
властивістю системи як цілого володіти сукуп-
ністю властивостей, що не дорівнює сумі власти-
востей її компонентів (властивість неадитивності 
системи) [11, c. 37]. Ефект синергії полягає у тому, 
що «ефективність функціонування системи не 
дорівнює сумі ефективності функціонування 
її підсистем (компонентів). За налагодженої 
позитивної взаємодії підсистем (компонентів) 
досягається позитивний ефект синергії – ефект 
взаємодії, до отримання якого повинні прагнути 
управлінці» [12, c. 107]. Це створює сприятливі 
умови для розроблення стратегії підвищення 
конкурентоспроможності регіону.

Рис. 1. Методологія системного підходу  
до управління регіональною конкурентоспроможністю 

Джерело: розроблено автором
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У статті висвітлено основні засади світового досвіду управління місцевими бюджетами держав-
ними органами нагляду та контролю. Проаналізовано фінансовий контроль місцевих бюджетів в 
умовах мінливої української економіки. Розглянуто основні підходи до архітектури побудови сис-
теми державного контролю місцевих органів влади та самоврядування. Виокремлено головні, на 
думку автора, чинники незалежності та об’єктивності не лише органів контролю в країнах Євро-
пейського Союзу, а й очільників та співробітників цих установ. Окремо проаналізовано сфери 
повноважень установи, що здійснює державний фінансовий контроль у країнах Європейського 
Союзу. Запропоновано шляхи вдосконалення існуючої архітектури державного фінансового 
контролю бюджетів місцевих громад, ураховуючи світовий досвід та стандарти Лімської деклара-
ції, у тому числі імунітет, власні джерела наповнення бюджету Рахункової палати, надання шир-
ших правових компетенцій тощо.

Ключові слова: ОТГ, місцевий бюджет, державний фінансовий контроль.

В статье освещены основные принципы мирового опыта управления местными бюджетами 
государственными органами надзора и контроля. Проанализирован финансовый контроль мест-
ных бюджетов в условиях меняющейся украинской экономики. Рассмотрены основные подходы 
к архитектуре построения системы государственного контроля местных органов власти и само-
управления. Выделены главные, по мнению автора, факторы независимости и объективности не 
только органов контроля в странах Европейского Союза, но и руководителей и сотрудников этих 
учреждений. Отдельно проанализированы сферы полномочий национального органа, осущест-
вляющего государственный финансовый контроль в странах Европейского Союза. Предложены 
пути совершенствования существующей архитектуры государственного финансового контроля 
бюджетов местных общин, учитывая мировой опыт и стандарты Лимской декларации, в том числе 
иммунитет, собственные источники наполнения средствами бюджета Счетной палаты, предостав-
ление более широких полномочий и тому подобное.

Ключевые слова: объединенные территориальные сообщества, местный бюджет, государ-
ственный финансовый контроль.

The present paper examines the main outposts of the world experience in managing local budgets 
by state bodies of supervision and control. To achieve this, we systemized the main approaches to the 
building architecture of a system of state control of local authorities and self-government. The finan-
cial control of local budgets in a mutable Ukrainian economy is analyzed. It was determined that sim-
ilar function of state financial control performing Accounting Chamber of Ukraine (legislative branch) 
and State Audit Office (executive branch) which contradicts the myths of efficiency and independence 
under the Lima Declaration. Also, in this article we singled out the main factors of independence and 
objectivity of not only the control bodies in the countries of the European Union, but also factors that 
are relevant to the leaders and employees of these institutions. The spheres of authority of the national 
body carrying out state financial control in the countries of the European Union are analyzed severally. 
It was resolved that each EU country has its own central financial control body, but some of these struc-
tures are not controlled by regional and / or local governments of local self-government. This situation 
shows that the approaches of the Lima Declaration are not fully implemented in the EU, but the effec-
tiveness of public financial control is maintained at a high level. In addition, it should be emphasized that 
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the place of state financial control in state branches of government (legislative, executive and judicial) 
is not unambiguous. Some countries delegate these functions to the legislative or executive branch of 
government, and some delegate this function to independent control. The results of study reveal that it 
is advisable to improve the building architecture of the state financial control of the local communities, 
taking into account foreign experience and standards of the Lima Declaration, including: immunity, own 
sources of filling the budget of the Accounting Chamber, granting the right to the Accounting Chamber 
of Ukraine to represent the interests of the state in civil and arbitration proceedings providing wider 
legal competences, etc.

Key words: amalgamated hromadas, local budget, state financial control.

Постановка проблеми. Реформа децентра-
лізації, що розпочалася у 2014 р., має на меті 
радикально змінити адміністративний устрій 
України через створення об’єднаних тери-
торіальних громад. Створення таких громад 
передбачає перерозподіл функцій, повнова-
жень та фінансових потоків на користь ново-
створених об’єднань. Водночас Україна не 
повинна втрачати контроль над бюджетними 
коштами, що є головним завданням Рахун-
кової палати, але відсутність досвіду рефор-
мування та належних нормативних основ 
потребує перейняття досвіду країн, що вже 
реформували власну структуру та сформу-
вали достатньо потужну систему внутріш-
нього контролю над рухом коштів на рівні міс-
цевого самоврядування. Саме тому потреба 
в імплементації світового досвіду й визначає 
актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню фінансового контролю місце-
вих бюджетів присвячено праці таких учених, 
як Л.М. Біла, М.В. Васильєва, В.Б. Гройсман, 
В.І. Луніна, В.М. Опарін, С.Л. Шульц та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
заходів, що можуть посилити фінансовий 
контроль над органами місцевого самовряду-
вання в Україні, враховуючи світовий досвід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальні вимоги до державного фінансового 
контролю найбільш ґрунтовно розкрито в Лім-
ській декларації про керуючі принципи контр-
олю [1], до якої приєдналися практично всі кра-
їни, у тому числі й країни Європейського Союзу 
та Україна. Загальна схема функціонування 
органів фінансового контролю є подібною у 
цих країнах, хоча історична та національна 
ідентичність сформувала деякі відмінності у 
структурі та функціонуванні підрозділів сис-
теми управління державою. 

Розглянемо загальні принципи побудови 
системи фінансового контролю, що були запро-
поновані Лімською декларацією для посилення 
ефективності фінансового контролю держави, 
у тому числі й на місцевому рівні: незалежність 
контролюючих органів; підзвітність вищого 
органу фінансового контролю саме законодав-

чій владі; всеохоплюючий контроль над фінан-
совими операціями держави (у тому числі й у 
підприємствах/установах/організаціях із дер-
жавною участю); гласність; законність; ефек-
тивність; доцільність; економність управління 
фінансовими ресурсами; потенційна можли-
вість доступу до фінансових операцій наднаці-
ональних органів [1].

Уже на етапі розгляду принципів фінансо-
вого контролю варто визначити, що в укра-
їнських реаліях спостерігається накладання 
функціоналу як мінімум двох державних уста-
нов двох гілок влади, а саме: 

– Рахункової палати України;
– Державної аудиторської служби України.
Рахункова палата України свою діяльність 

базує на принципах законності, незалежності, 
об’єктивності, безсторонності, гласності, неу-
передженості та керується нормами, встанов-
леними Міжнародною організацією вищих 
органів фінансового контролю (INTOSAI), 
Європейською організацією вищих органів 
фінансового контролю (EUROSAI) та Міжнарод-
ними стандартами вищих органів фінансового 
контролю (ІSSAІ) в частині, що не суперечить 
Конституції і законам України [2] та є підзвітною 
Верховній Раді України. Сьогодні Рахункова 
палата не виконує профілактичних функцій, а 
виступає «реєстратором» порушень бюджет-
ного законодавства (інформує правоохоронні 
органи про допущені порушення).

Метою функціонування Рахункової палати 
України є фінансовий аудит та аудит ефек-
тивності щодо надходжень до державного 
бюджету податків, зборів, обов’язкових пла-
тежів та інших доходів, включаючи адміні-
стрування контролюючими органами таких 
надходжень, контроль над ефективністю їх 
витрачання та здійснення внутрішньодержав-
них трансфертів [2]. 

Розглядаючи Державну аудиторську службу 
України, відзначимо, що головною метою, з 
якою Кабінет Міністрів України створив дану 
структуру (орган виконавчої влади), є здій-
снення державного фінансового контролю, 
спрямованого на оцінку ефективного, закон-
ного, цільового, результативного використання 
і збереження державних фінансових ресурсів, 
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необоротних та інших активів, досягнення еко-
номії бюджетних коштів [3]. 

Таким чином, у контексті Лімської декла-
рації спостерігається дублювання функцій, 
причому виконавча влада дублює майже всі 
функції державного контролю законодавчої, 
що можна трактувати як суперечність принци-
пам ефективності й економічності управління 
фінансовими ресурсами.

Контрольна функція є надзвичайно важли-
вим інструментом, що використовується дер-
жавою, для забезпечення максимально ефек-
тивного використання державних коштів. 
А оскільки майже всі державні фінанси регу-
люються бюджетним законодавством та відо-
бражені у Зведеному бюджеті України на 
визначений рік, контроль над виконанням 
державного бюджету охоплює всі фази про-
цесу (від планування бюджету, здійснення 
витрат і отримання доходів через відомства 
й установи виконавчої влади, звітування про 
результати бюджетного року). Крім того, 
згідно з Лімською декларацією, необхідно 
контролювати не лише фінансові, а й органі-
заційні питання, обґрунтованість кожної опе-
рації, результативність та ефективність витра-
чання бюджетних ресурсів, оскільки помилки 
у цих питаннях можуть призвести до недо-
отримання значних вигід територіальною гро-
мадою та державою у цілому

Організація контролю над державними 
фінансовими потоками суттєво залежить від 
якості нормативного регулювання питання 
державного фінансового контролю. Відповід-
ність фінансової системи державному устрою 
відображено в конституціях країн, відповідно, й 
ієрархія державного фінансового контролю (у 
тому числі й місцевого) теж переважно форму-
ються на основі конституцій (Австрія, Франція, 
Республіка Корея, Чеська Республіка) і рідше 
предметними законами (Німеччина).

Так, у законі про федеральний аудиторський 
суд закріплено статус Рахункової палати Німеч-
чини: починаючи з 1985 р. призначення пре-
зидента і віце-президента Рахункової палати 
Німеччини проводиться спільно з федераль-
ним урядом (право затвердження), німецьким 
парламентом (вибір аудиторів) і президентом 
Німеччини (призначення).

Кожна із зазначених конституцій чи спеці-
алізованих законів визначає повноваження 
органів державного фінансового контролю. 
Так, ознаками, властивими зарубіжним контр-
ольно-рахунковим органам, є:

1) незалежність контрольних-рахункових 
органів від виконавчої та законодавчої влади;

2) акцент на цільове використання, еконо-
мічність, ефективність програм витрачання 

фінансових коштів (з обов’язковим зазначен-
ням її критеріїв);

3) ефективність діяльності контрольно-реві-
зійних органів, що визначається шляхом порів-
няння засобів, витрачених на її здійснення і 
отриманих у результаті «доходів» (грошові 
кошти, повернуті в бюджет і/або не витрачені з 
порушенням бюджетного законодавства, мож-
лива упущена вигода від розпорядження дер-
жавним чи муніципальним майном тощо) [4].

Ураховуючи активні кроки України у напряму 
вступу до Європейського Союзу, варто роз-
глянути розподіл повноважень національних 
органів фінансового контролю у країнах Євро-
пейського Союзу, що дасть змогу виокремити 
держави, де державний фінансовий контроль 
охоплює якомога більшу сферу діяльності. Від-
значимо, що аналіз проводився за конкретним 
підрозділом, що займається вищим фінансо-
вим контролем у розрізі держав – членів Євро-
пейського Союзу (в Україні – Рахункова палата 
України) (табл. 1). Окремо наголосимо, що 
орган фінансового контролю держави можна 
називати і національним органом фінансо-
вого контролю чи вищим органом фінансового 
контролю. 

Згідно з даними табл. 1, можна зробити 
низку висновків:

– не всі національні органи державного 
контролю здійснюють відповідний нагляд за 
місцевою владою (більше 65%);

– існує певна залежність між формою дер-
жавного устрою (федерація, конфедерація чи 
унітарна держава) та рівнем охоплення держав-
ним фінансовим контролем об’єктів контролю. 
Так, практично всі північноєвропейські країни 
мають місцеві органи контролю над фінансами 
муніципалітетів та регіональної влади (Велико-
британія, Фінляндія, Нідерланди тощо), а дер-
жава делегує ці повноваження або місцевим 
органам влади, або за функціональним призна-
ченням підрозділам виконавчої влади.

Підсумуємо, що в основу організації контр-
ольно-рахункових органів у зарубіжних краї-
нах покладено дві моделі: централізовану та 
автономну.

1. Централізована модель передбачає моно-
центричну систему, коли в організаційному 
підпорядкуванні у центрального (федераль-
ного) контрольно-рахункового органу, що здій-
снює зовнішній контроль, знаходиться система 
регіональних контрольно-рахункових органів 
(Австрія, Франція) [6, с. 4–20].

У комунах, департаментах і регіонах Франції 
контроль над місцевими фінансами здійсню-
ють регіональні рахункові палати. Така модель 
забезпечує проведення бюджетно-фінансо-
вого контролю на всій території країни за єди-
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ним системним планом, на підставі єдиних кри-
теріїв аналізу, гарантуючи законне і доцільне 
управління всіма державними фінансами.

Наприклад, відповідно до Конституції, 
рахункова палата Австрійської Республіки наді-
лена функцією перевірки фінансової діяльності 
федерального уряду, земель і комун із насе-
ленням не менше 20 тис осіб [7].

2. Автономна модель передбачає, що феде-
ральні контрольно-рахункові органи, утворені 
для контролю над бюджетами держави та її 
політико-територіальними або адміністра-
тивно-територіальними суб’єктами, можуть 
не входити в єдину організаційну структуру. 
Члени контрольно-рахункового органу призна-
чаються, як правило, законодавчим органом 
влади відповідної території, але незалежні у 
внутрішніх і зовнішніх питаннях своєї діяльності.

У низці країн (Австрія, Німеччина, США), як і 
в Україні, система державного і муніципального 
фінансового контролю вибудувана як єдина 
система, яка базується на єдиних принципах і 
стандартах, що дає змогу ефективно взаємоді-

яти всім органам державного управління в рам-
ках єдиної структури державної влади, а саме:

– системність взаємодії органів державної 
влади;

– створення організаційно-методичної основи 
спеціалізації і кооперування;

– синергетичний ефект у системі держав-
ного фінансового контролю;

– виконання професійно-інтегративної функ-
ції, яка об'єднує співробітників органів держав-
ного фінансового контролю.

Наприклад, Рахункова палата Австрії спільно 
з Федеральним міністром фінансів регламентує 
правила фінансової звітності на федеральному 
рівні [4], відповідно, й місцеві органи самовря-
дування теж виконують федеративні вимоги.

Досвід країн із розвиненою економікою, які 
мають давні традиції державного фінансового 
контролю (Франція, Німеччина, Великобрита-
нія, Австрія) [8], свідчить про структурну орга-
нізацію органів фінансового контролю, який 
орієнтується, перш за все, на розмежування 
об’єктів контролю і характеризується необхід-

Таблиця 1
Сфери повноважень національного органу, що здійснює державний фінансовий контроль  

у Європейському Союзі [5, с. 105]

Країна
Центральні 

органи 
влади

Регіо-
нальна 
влада

Місцева 
влада

Державні 
підпри-
ємства

Публічні 
установи

Муніци-
палітети

Інші 
одер-

жувачі
Австрія + + + + + + +
Бельгія + + + + + - -
Великобританія + - - - + - -
Греція + - + + + + +
Данія + - + + + - +
Естонія + + + + + + +
Ірландія + - - - + + +
Іспанія + + + + + + +
Італія + + + + + + +
Кіпр + - + + + + +
Латвія + - + + + + +
Литва + - + + + + +
Люксембург + - + + + - +
Мальта + - + + + - +
Нідерланди + - - + + - +
Німеччина + - - + + - +
Польща + + + + + + +
Португалія + + + + + + +
Словаччина + + + + + + +
Словенія + - + + + + +
Угорщина + - + + + + +
Фінляндія + - - + + - +
Франція + - - + + - +
Чехія + - - + + - +
Швеція + - - + + - +
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ністю створення архітектури горизонтальних 
і вертикальних владних відносин на основі 
чіткого розмежування контрольних повнова-
жень (табл. 2).

Дуже важливим питанням є визначення 
місця органу державного фінансового контр-
олю в структурі гілок влади та наявності в неї 
можливості контролювати органи виконавчої 
влади як на рівні міністерства, так і на місцях.

У низці зарубіжних країн інститут державного 
фінансового контролю функціонує як структур-
ний підрозділ апарату парламенту, в інших – як 
структурний підрозділ уряду (Угорщина, Руму-
нія, Данія). Однак законодавчо закріплений (у 
конституції країни або спеціальному законо-
давстві, яке регулює форми і методи організації 
фінансового контролю) статус даного органу – 
це завжди незалежний орган державної влади, 
який здійснює зовнішній фінансовий контр-
оль над своєчасним, цільовим та ефективним 
витрачанням державних бюджетних коштів, а 
також управлінням державною власністю.

Наділення Міністерства фінансів України, від-
повідно до зарубіжного досвіду, повноважен-
нями державного фінансового контролю дещо 
ускладнене, оскільки фактично існує підрозділ, 
що здійснює подібні функції та підпорядкову-
ється Кабінету Міністрів – Державна аудитор-
ська служба України, як було зазначено вище.

Якщо орган зовнішнього контролю входить 
у вертикаль виконавчої гілки влади (США, Шве-
ція, Чехія, Італія, Болгарія та ін.), ефективність 
контролю знижується, що зумовлено наяв-
ністю «у ланцюжку реалізації його рішень» 
додаткової ланки – правоохоронного органу 
(наділення контрольно-ревізійних органів наці-
онального рівня квазісудовими функціями 
характерне для Албанії, Франції, Угорщини, 
Словенії, Румунії [9]). За відсутності у контроль-
них органів права прямого звернення до суду 
відшкодовується лише незначна частина вияв-
леного збитку (10–20% від загальної суми вияв-
лених порушень) [10].

Можна зробити висновок про необхідність 
наділення Рахункової палати України (її представ-

ників) правом представляти інтереси держави у 
цивільному й арбітражному судочинстві. Напри-
клад, Рахункова палата Албанії має право вима-
гати від перевірених суб’єктів і вищих органів 
державної влади застосування дисциплінарних 
заходів або виплати встановленої законом ком-
пенсації у разі виявлення прямого або непрямого 
збитку, а також за необхідності розгляду справи 
в суді. Органи державної влади зобов’язані відзві-
тувати протягом 20 днів про виконання або неви-
конання цих рекомендацій [8].

Рахункова палата Австрії в разі виявлення 
недоліків у діяльності бухгалтерських відді-
лів міністерств або в ході перевірок лічильної 
палати Австрії дає відповідні розпорядження, 
як правило, Федеральному міністерству фінан-
сів для їх усунення [11]. Після виконання зазна-
чених розпоряджень вносяться виправлення в 
документи і, відповідно, у підсумкову звітність. 
Якщо ж установа, що перевіряється, відмовля-
ється виконати це розпорядження, Рахункова 
палата за певних умов може зробити це сама. 
Тобто потенційно Рахункова палата Австрії 
може змінювати фінансові документи інших 
органів державної влади.

Оскільки органи державного фінансового 
контролю мають надзвичайно широкі повно-
важення, важливим є питання гарантування 
їх незалежності та автономності. Керівництво 
таких установ у зарубіжних країнах має різні 
гарантії, зокрема: 

– свого перебування на посаді й гарантова-
ного фінансування; 

– свободи у визначенні пріоритетів у 
діяльності; 

– у складанні планів роботи вищого органу 
фінансового контролю. 

У більшості зарубіжних країн визначення 
пріоритетів у роботі вищих органів фінансо-
вого контролю (у тому числі затвердження 
початкового плану перевірок і ревізій):

– є його прерогативою (Польща, Японія 
[12, с. 70], Німеччина, Австрія, Бельгія, Чехія та ін.); 

– розробляється за участю парламенту 
(Швеція) [8].

Таблиця 2
Організація фінансового контролю в розвинених країнах

Суб’єкт контролю
Відмінна особливість

Підпорядкованість Об’єкт контролю
Вищий орган державного 

фінансового контролю
Парламенту або президенту Видаткова (у низці країн – 

витратна частина бюджету)
Податкове відомство Уряду або міністерству фінансів 

держави
Дохідна частина бюджету

Контрольно-ревізійні 
підрозділи в міністерствах 

і відомствах

Вищому органу державного 
фінансового контролю і 

відповідному міністерству, що 
фінансується за рахунок бюджету

Видаткова частина бюджету 
(деталізований контроль)
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Рахункова палата України також володіє 
багатьма елементами організаційної незалеж-
ності. Однак Конституція України не передба-
чає чіткого визначення незалежного правового 
статусу Рахункової палати, що робить її діяль-
ність потенційно вразливою. 

На нашу думку, варто надавати вищому 
органу фінансового контролю правові повно-
важення для встановлення аудиторських 
стандартів до регіональних і місцевих органів 
зовнішнього контролю. Вищий орган фінансо-
вого контролю повинен мати повноваження 
задіяти свої ресурси там, де, на його думку, 
вони будуть використані найбільш ефективно. 
У зв’язку з необхідністю підвищення ролі Рахун-
кової палати України та ефективності вико-
нання його завдань необхідне створення поряд 
із регіональними контрольно-рахунковими 
органами його територіальних підрозділів, які 
б безпосередньо перебували в різних регіонах 
країни (досвід Румунії, Великобританії, Угор-
щини та інших країн).

Для того щоб уважатися повністю незалеж-
ними від виконавчих органів влади, вищі органи 
фінансового контролю фінансуються безпосе-
редньо парламентами за допомогою особли-
вого органу, створеного для проведення пере-
вірок та пропозиції рекомендацій парламенту 
про бюджет вищих органів фінансового контр-
олю. Так, у результаті реформи державного 
фінансового контролю бюджет національних 
органів фінансового контролю Данії сьогодні 
затверджується не міністром економіки, а пар-
ламентом, а Національне контрольно-реві-
зійне управління Республіки Болгарія має свій 
власний бюджет, який є незалежною частиною 
бюджету Республіки [12].

Бюджетна незалежність повинна врівно-
важуватися прозорістю в діяльності органів 
зовнішнього аудиту. Для забезпечення подаль-
шого зміцнення незалежності Рахункової 
палати України доцільно розглянути можли-
вість створення в структурі апарату Верховної 
Ради комісії для оцінки і затвердження щоріч-
ного бюджету Рахункової палати та визначити 
незалежний орган для проведення аудиту самої 
Рахункової палати України.

Рахункова палата України не володіє влас-
ними джерелами доходів, оскільки це не перед-
бачається законами України. Однак більшість 
органів вищого фінансового контролю (зокрема, 
Європейського Союзу) наділена правом надання 
платних державних послуг (наприклад. плата 
за контрактами на аудит міжнародних агентств 
тощо). Звісно ж, даний досвід необхідно враху-
вати, підвищити незалежність процедур фінансу-
вання роботи Рахункової палати України, а також 
надати їй подібні повноваження. 

Рахункова палата України як конституційний 
орган знаходиться поза структурою державної 
виконавчої влади. Вона вже сьогодні де-факто 
виступає як незалежний вищий державний 
орган фінансового контролю України, який 
здійснює фінансовий контроль над виконав-
чою владою від імені та в інтересах усього сус-
пільства, від імені та в інтересах усіх платників 
податків, а не будь-якої гілки влади.

Водночас незалежність Рахункової палати 
України на відміну від низки країн світу має 
деякі обмеження. Вони пов’язані з чинним 
порядком визначення обсягу бюджетних видат-
ків на утримання самої Рахункової палати [2].

Показовими у цьому відношенні є приклади 
таких країн, як США, Великобританія, Канада, 
Італія, Іспанія, Бельгія, Данія та ін. У зазначених 
країнах вищі органи фінансового контролю 
законодавчо наділені правом прямого звер-
нення про виділення фінансових ресурсів на 
своє утримання в державні органи, які затвер-
джують державні бюджети [12].

Підсумовуючи вищенаведене, можна зро-
бити такі узагальнення:

– в Україні функціонує один вищий орган 
фінансового контролю – Рахункова палата 
України, однак її функції дублюються органами 
виконавчої влади;

– Україна є унітарною державою, тому 
Рахункова палата представлена в кожній 
області і має лише сім територіальних управ-
лінь, які є її структурними елементами;

– оскільки Рахункова палата є незалежним 
органом та не входить до структури виконавчої 
влади, співпраця із силовими органами упо-
вільнена та не забезпечує суттєвих покарань 
для порушників законодавства;

– Рахункова палата України не має окре-
мого бюджету, як, наприклад, Національний 
банк України, а залежна від Верховної Ради 
України в частині фінансування, а отже, частина 
принципів Лімської декларації не виконуються;

– Рахункова палата України контролює 
фактично виключно фінансові потоки, а отже, 
існує ймовірність неефективного викорис-
тання коштів.

Ураховуючи вищенаведене, пропонуємо 
здійснити такі заходи, спрямовані на поси-
лення ролі та незалежності Рахункової палати 
України:

1) надання права законодавчої ініціативи 
Рахунковій палаті України, що додасть додатко-
вої незалежності;

2) надання права Рахунковій палаті України 
представляти інтереси держави у цивільному й 
арбітражному судочинстві;

3) надання голові Рахункової палати імуні-
тету (за аналогією з парламентарями України), 
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що зменшить важелі впливу на чиновника, а 
отже, дасть йому змогу бути об’єктивним;

4) рішення Рахункової палати України не 
можуть бути оскаржені в суді, що пришвидшить 
виправлення негативних явищ із бюджетними 
коштами;

5) наповнення бюджету Рахункової палати 
України частиною коштів, що була повернута 
до бюджету за рішенням окремої комісії Верхо-
вної Ради України;

6) надання можливості Рахунковій палати 
України формування власних надходжень за 
рахунок консультативних послуг;

7) необхідне створення поряд із регіональ-
ними контрольно-рахунковими органами його 
територіальних підрозділів, які перебували б 
безпосередньо в різних областях країни.

Висновки з даного дослідження. Рахункова 
палата України як вищий орган фінансового 

контролю є достатньо незалежною установою, 
підзвітною Верховній Раді Україні. Порівняно зі 
світовим досвідом в Україні реалізовано прак-
тично всі позиції Лімської декларації, однак 
дублювання функцій, відсутність власного 
бюджету, відокремленого від об’єкта контр-
олю, відсутність значних важелів впливу на 
перевіряючих дещо ускладнюють ефективну 
роботу установи. Для забезпечення більш 
високого рівня контролю над органами міс-
цевого самоврядування, на нашу думку, варто 
розширити структуру Рахункової палати, 
надати їй права законодавчої ініціативи, роз-
ширити джерела наповнення власного (від-
окремленого) бюджету за рахунок консуль-
тативних послуг, що дасть змогу державному 
контролеру виділити додаткові ресурси для 
контролю фінансових потоків новостворених 
об’єднаних громад.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ  
РАЙОНУВАННЯ ОБЛАСНИХ ТЕРИТОРІЙ

FEATURES OF THE REGIONAL ZONING AT THE CURRENT STAGE

У статті розглянуто актуальне завдання сучасної стратегії перебудови адміністративно-тери-
торіального устрою і реформи місцевого самоврядування – створення в областях України укруп-
нених районів замість роздрібненої їхньої структури, яка зі створенням ОТГ вичерпала свої мож-
ливості як механізм державного регулювання. Запропоновано розглядати сучасний етап такої 
перебудови гостро напруженим і стиснутим у часі, що вимагає від усіх учасників реформаційного 
процесу зосередити увагу на проблемах просторової організації й управління. Визначено систему 
головних протиріч, складники регіонального потенціалу та перелік компетенцій і напрямів роботи 
нових районів, що плануються до створення. Представлено особливості авторського підходу до 
проблеми й умови прискорення реформ, серед яких – право на експеримент, постійний науковий 
супровід перебудови, чіткий план організації робіт. Зроблено висновки, згідно з якими роботу із 
затвердження формату нових районів слід прискорити за спрощеною процедурою прийняття під-
законних актів та інституційних норм, а сам процес перебудови ввести в режим моніторингового 
контролю.

Ключові слова: державна регіональна політика, укрупнення районів, рушійні сили розвитку, 
протиріччя, потенціал, нові компетенції, специфіка етапу.

В статье рассмотрена актуальная задача современной стратегии перестройки администра-
тивно-территориального устройства и реформы местного самоуправления – создание в обла-
стях Украины укрупненных районов вместо раздробленной их структуры, которая с созданием 
ОТГ исчерпала свои возможности как механизм государственного регулирования. Предложено 
рассматривать современный этап такой перестройки остро напряженным и сжатым во времени, 
что требует от всех участников реформационного процесса сосредоточить внимание на пробле-
мах пространственной организации и управления. Определены система главных противоречий, 
составляющие регионального потенциала и перечень компетенций и направлений работы плани-
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руемых к созданию новых районов. Представлены особенности авторского подхода к проблеме 
и условия ускорения реформ, среди которых – право на эксперимент, постоянное научное сопро-
вождение перестройки, четкий план организации работ. Сделаны выводы, согласно которым 
работу по утверждению формата новых районов следует ускорить по упрощенной процедуре 
принятия подзаконных актов и институциональных норм, а сам процесс перестройки ввести в 
режим мониторингового контроля.

Ключевые слова: государственная региональная политика, укрупнение районов, движущие 
силы развития, противоречия, потенциал, новые компетенции, специфика этапа.

The article deals with the actual problem in the current strategy of restructuring the adminis-
trative-territorial structure and the reform of local self-government – the creation in the regions of 
Ukraine of enlarged areas, instead of their fragmentary structure, which with the creation of UTC has 
exhausted its capabilities as a mechanism of state regulation. It is proposed to consider the current 
stage of such a restructuring that is acutely tense and compressed in time, which requires all partic-
ipants in the reform process to focus on the problems of spatial organization and management. The 
system of main contradictions, the components of regional potential and the list of competences 
and directions of work planned to create new districts are determined. The peculiarities of author's 
approach to the problem and the conditions for accelerating reforms, among which are the right to an 
experiment, constant scientific support of restructuring, a clear plan of organization of work, are pre-
sented. The study concludes that the development of approval of the format of new districts should 
be accelerated by a simplified procedure for the adoption of secondary legislation and institutional 
norms, and the process of restructuring to put into monitoring. The complex of main tasks of admin-
istrative activity of new districts is proposed, from which it follows that they assume responsibility for 
functions of state importance (legal, control, software, monitoring, analytical and design). There is a 
question of transferring part of these functions (tasks) from oblast state administrations to the level of 
newly created districts, which also means changes in the work of the (regional state administrative) 
RSA itself. It is proved that the process of formation of enlarged areas in the regions has successfully 
begun, but there is practically no time for its gradual deployment, since OTGs are already functioning 
effectively, and the distribution of competencies has not found a solution. At the same time, the cur-
rent structure of the districts does not correspond to the new tasks of the development of territories 
and a decision was made to consolidate them. It is proposed to create a mechanism for reforming the 
administrative-territorial system on the principles of institutional expediency and novelty, at the will 
of the apparatus of state administration in support of its decisions on the part of society and its public 
institutions.

Key words: state regional policy, consolidation of districts, driving forces of development, contra-
dictions, potential, new competencies, stage specifics.

Постановка проблеми. Два десятиріччя 
тому проведено значний обсяг робіт щодо адмі-
ністративно-територіального устрою і поділу 
України за ієрархічною моделлю на адміністра-
тивні одиниці. Але реформа свого часу не від-
булася. За пройдений період ситуація в Україні 
докорінно змінилася, і ми маємо кардинально 
нові умови життєдіяльності громад і організації 
управління [1; 5; 8].

У цих нових умовах проблема укрупнення 
районів як складова частина двох напрямів 
реформування (державної влади і місцевого 
самоуправління) виявилася практично не 
дослідженою.

Актуальність теми дослідження зумовлена 
зменшенням державного впливу на регіони 
у зв’язку з практикою створення об’єднаних 
територіальних громад, які значною мірою 
взяли на себе функції місцевої влади. У таких 
умовах районні державні адміністрації сучас-
ної територіальної структури влади втратили 
можливість виконувати значну частину своїх 
функцій. Інший бік проблеми розбалансу влади 

проявився в додаткових фінансових витратах 
на адміністративні структури старої системи і 
водночас на підтримку розвитку ОТГ. Постало 
нагальне завдання скоротити витрати на 
управління на місцевому рівні, що й має своє 
розв’язання в укрупненні районів.

Водночас проблема переформатування 
районних структур виявилася надзвичайно 
складною і новою в розробленні та науковому 
забезпеченні: власного досвіду бракує, превен-
тивних наукових досліджень не здійснено, часу 
на прийняття рішень у складних політичних умо-
вах і за наявності агресії з боку Росії не виста-
чає. Усе це зумовлює як концентрацію зусиль 
на реформаційному процесі, так і гостроту про-
блем наукового обґрунтування моделей і меха-
нізмів створення нових районних структур.

Пошук нової стратегії перебудови влади в 
сфері компетенції обласних державних адміні-
страцій і робить досліджувану проблему акту-
альною і своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Із напрацьованого багажу в науковому сек-
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торі введення змін можна посилатися на роз-
робки таких учених, як: О. Амоша, Л. Антонюк, 
В. Бабаєв, В. Білоус, В. Белявцева, Ю. Ганущак, 
В. Геєць, М. Долішній, О. Димченко, І. Дро-
бенко, Л. Заставецька, С.М. Кастель, В. Коло-
мійчук, М. Портер, О. Родченко, Ю. Світлична, 
А. Ткачук.

Але цей, безумовно, цінний матеріал необ-
хідно адаптувати до нових умов нашої дій-
сності, а також увести в систему знань еле-
менти нового пошуку і нового інструментарію. 
За останні десятиліття у цій сфері наукових 
знань значні позитивні зрушення визначалися в 
зарубіжних країнах, зокрема в країнах ЄС. Але 
й у цьому разі, як показав досвід, просте пере-
несення на наші умови їхнього досвіду не дає 
очікуваного ефекту, а адаптація теж потребує 
нової методології та організаційної роботи.

Отже, доходимо висновку, що тільки власна 
наука в поєднанні з практикою має забезпе-
чити процес створення нових адміністративних 
оргструктур і нових механізмів регіонального 
розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розкрити специфіку 
сучасного етапу реформ децентралізації влади 
як жорстко обмеженого в часі і насиченого 
складними протиріччями щодо формування 
нової структури районів області.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У реформаційних процесах закономірно 
виникають певні періоди, коли трансформації 
мають бути проведені в стислі строки, щоб пус-
ковий момент інноваційних змін задав ефек-
тивний імпульс розвитку ситуації, об’єкту чи 
явищу. На нашу думку, у реформах місцевого 
самоврядування й адміністративно-територі-
ального устрою країни таким етапом є дина-
мічна модель нашого сьогодення з його проти-
річчями і невизначеностями. «На перший план 
виходять інструменти, здатні забезпечити регі-
они та громади стимулами для пошуку власних 
ресурсів, стимулювати їх до активації внутріш-
ніх резервів розвитку» [7, с. 4].

Одне із завдань у вирішенні питань перебу-
дови адміністративно-територіального устрою 
полягає в укрупненні районів обласного 
рівня. Зараз у структурі областей України по 
19–27 районів, розгалужений і багаточисельний 
апарат відповідних органів управління (райдер-
жадміністрації, районні ради та створені ними 
окремі структури), дублювання компетенцій і 
функцій з об’єднаними територіальними грома-
дами. Сучасна система районного управління 
потребує значних бюджетних витрат, а разом 
із тим не забезпечує ефективного впливу на 
діяльність підприємств і установ на підпорядко-
ваних територіях, не робить необхідний внесок 

у вирішення завдань стратегічного розвитку. 
Отже, «на порядок денний» вийшла проблема 
укрупнення територій районного рівня, підси-
лення їхньої спроможності та зміни завдань, 
функцій і методів управління.

Із цього приводу наведемо думку директора 
Інституту стратегічних досліджень А. Єрмола-
єва: «По состоянию на сейчас уже очевидно, 
что особенно после трагических событий, 
связанных с аннексией Крыма, конфлик-
том на Донбассе, необходимы вынужденные 
региональные изменения». Цією цитатою ми 
маємо підкреслити, що процес регіональних 
змін є дійсно «вимушеним» і його лише треба 
ввести в механізм планової реалізації. З іншого 
боку, укрупнення районів має ціллю зберегти 
вплив державного управління на самоуправ-
лінські структури базового рівня – об’єднані 
територіальні громади (ОТГ), на їхню спромож-
ність ефективно використовувати на місцях 
економічні, промислові та трудові ресурси. 
Таким чином, у цьому процесі найбільш гостре 
і суттєве питання полягає у тому, щоб забезпе-
чити баланс між «державним регулюванням» 
розвитку територій і «самоуправлінням» на цих 
територіях, оскільки «перезавантаження влади 
є природним явищем, як реакція на виклики, 
що виникають на політичному і соціальному 
рівнях» [4, с. 12].

Особливістю даного етапу реформи адмі-
ністративно-територіального устрою (АТУ) й 
укріплення місцевого самоуправління є «стис-
лість часу» на введення змін: ОТГ уже створено 
реально і діють на значній території всіх облас-
тей, законодавство та зміни до Конституції 
лише в стадії підготовки і розгляду, тобто зна-
чно відстають за часом, компетенції та функції 
апарату управління нових районів не розро-
блені, а до Верховної Ради вже сім областей 
направили свої проекти (законопроекти) щодо 
меж і характеристик районних новоутворень. 

У такому разі виникло реальне ситуаційне 
протиріччя між практикою введення змін і 
науковою й правовою обґрунтованістю нових 
моделей та конфігурацій районів. Варіантів 
виходу з такої ситуації є два: або гальмування 
реформ у комплексі (а не якоїсь однієї із цілого 
їх комплексу), або в стислі строки доопрацю-
вати наукове та правове забезпечення. Зро-
зуміло, що правове забезпечення також базу-
ється на наукових доктринах і положеннях, 
доведених до законодавства й інституційно-
проектного виконання [3].

Із загальнонаукових положень пропонуємо 
акцентувати увагу на концепції збалансованого 
розвитку, що характерно для систем типу «жит-
тєвий організм». Отже, новий район – це не 
сумарна величина характеристик, включених 
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у нього територій, поселень і об’єктів вироб-
ничої сфери та інфраструктури, а система 
нової якості із синергетичними можливостями, 
нерозкритим потенціалом, новими функціями і 
зв’язками в ієрархічній моделі управлінського 
підпорядкування: більшість «старих» функцій, 
прав і обов’язків переходить на базовий рівень.

Створюючи нові райони в областях, слід 
мінімізувати витрати на сам процес створення 
і на діяльність створеного управлінського апа-
рату, а також мінімізувати ризики політичної і 
соціальної напруги за принципом «не зашко-
дити позитивам в існуючій системі». Для цього 
передусім слід розмежовувати по-новому ком-
петенції адміністративних одиниць (АО). Є різні 
підходи до цього питання, версії, трактовки 
щодо концентрації і перерозподілу функцій у 
середній ланці (у новому районі), але підкрес-
люється важлива роль державного підходу до 
координації і взаємодії на базовому рівні, «осо-
бливо нагальною стає потреба у формуванні 
органів загальної компетенції, які координують 
роботу цих територіальних органів, фактично 
представництво уряду на території. Ним має 
стати префектура…». Саме участь префекта 
в системі зворотного зв’язку дасть змогу пре-
зидентові приймати продумані та своєчасні 
рішення [4, с. 12].

Не менш важливо задіяти двосторонній 
вплив (держави та органів місцевої влади) на 
підвищення в регіонах інвестиційної актив-
ності. «Інвестиційна активність – не мета, а засіб 
досягнення економічних результатів. Політика 
державного стимулювання інвестицій має змі-
нитися на стратегію інвестиційного та іннова-
ційного менеджменту, маркетингу і банкінгу. 
Сфера інвестицій потребує не тільки адміні-
стративних, а й ринкових стимулів» [10, с. 118]. 

Нині залишаються не визначеними як по 
суті, так і на законодавчому рівні компетенції 
і функції на рівні новоутворених районів, що 
робить сам процес районування (виділення 
районів) достатньо ризиковим, а запропо-
новані схеми (моделі) нових районів можуть 
виявитися соціально несприйнятним або еко-
номічно неефективними.

Пропонуємо свою версію щодо управлін-
ських функцій і компетенцій створюваного 
району нового формату:

– нагляд і регулювання на своєму рівні основ 
державної регіональної політики, реформ і дер-
жавних програм;

– технічний нагляд за будівництвом інженер-
них споруд і комплексів державного значення;

– компетенції у сфері ядерної та радіаційної 
безпеки;

– держконтроль і гірничопромисловий 
контроль;

– моніторинг навколишнього середовища та 
управління екологічною безпекою;

– моніторинг державної політики і контр-
олю в правовому полі щодо відповідності 
рішень усіх гілок місцевої влади нормам зако-
нодавства;

– виконання державних функцій у сфері 
використання й збереження водоресурсів і гід-
росистем, завдань метеослужби, заповідників 
та історичних пам’яток, лісоресурсної бази;

– розроблення і реалізація стратегічних пла-
нів інноваційного розвитку району.

Цей неповний перелік компетенцій і напря-
мів управлінської діяльності адміністративного 
апарату нових районів потребує ще доскона-
лого обговорення й уточнення, але вже зараз 
є показовим, що пропонуються суттєві зміни у 
розподілі сфер впливу на регіональному рівні 
і що в районах нового формату утворюється 
складний та багатогранний комплекс (й обсяг) 
робіт, які своїми силами (своїм апаратом) вони 
неспроможні виконати. А отже, нові райони 
вимушені будуть створювати свої робочі струк-
тури на місцях, у центрах «старих» районів. Це 
можуть бути аналітичні центри, інформаційні 
вузли, консультаційні пункти, проектні органі-
зації та ін. [9].

Запровадження змін у державному управ-
лінні на регіональному рівні у варіанті укруп-
нення районів є стратегічним управлінським 
завданням, і необхідно враховувати, що такі 
трансформації і суттєві зміни завжди відбу-
ваються за механізмом розв’язання наявних 
протиріч (суперечностей, конфліктів). Цей 
феномен не потребує доведень, оскільки 
і життєва практика, і наукова методологія 
пізнання як еволюційних, так і революцій-
них (біфуркаційних) процесів та ситуацій 
рушійну роль протиріч розвитку вже багато-
кратно довела.

Особливість кожного конкретного об’єкта 
еволюційного розвитку (революційний шлях ми 
відкидаємо для укрупнення районів, оскільки 
він породжує некерованість і непередбачені 
наслідки) тільки в тому, які різновиди протиріч 
сконцентровані у внутрішньому потенціалі сис-
теми, їх сила дії і характер впливу.

Для нашої концептуальної моделі укрупне-
ного району така система протиріч визначена 
на рис. 1. Поняття «протиріччя» пов’язане з 
еволюційним процесом, його сутність полягає 
у тому, що протиріччя є причиною руху і змін, 
запускає й підживлює механізм протиборства 
та конфлікту різних сторін. За визначенням, 
протиріччя породжуються наявністю в об’єкті 
«альтернативних сторін, властивостей, тенден-
цій, що знаходяться між собою в суперечливих 
відношеннях, але існують в єдності» [6]. 
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Характерними особливостями протиріч 
можна визначити: специфіку сторін, умови їх 
існування і боротьби, характер взаємодій сто-
рін. Саме взаємодії змінюють об’єкт, а тому в 
таких об’єктах, як регіональне утворення, де 
стан і перспективу формує людський чинник, 
увесь комплекс протиріч створюється людьми, 

розв’язується людьми за допомогою управлін-
ських методів та інструментів, підпорядкований 
інтересам людей, а точніше – балансу інтересів 
в ієрархії влади та громад.

На моделі виділено п’ять угрупувань про-
тиріч, що мають місце у «вихідних умовах», 
балансі «соціальних норм і економічних мож-

Рис. 1. Система протиріч у формуванні нових районів як структур АТУ
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ливостей», в якості життя населення в регіонах. 
Протиріччя привертають увагу дослідників і в 
самих механізмах та інструментах організа-
ції і розвитку системи управління. Складність 
завдання визначення й урахування протиріч у 
створенні нових адміністративно-територіаль-
них форм полягає у тому, що всі протиріччя 
діють разом.

Маємо десь 20 протиріч як конгломерат (а не 
систему), що нам зрозумілі за своєю сутністю, 
але невідомі щодо механізмів їх розв’язання 
(зняття) й урахування сили впливу на об’єкт, 
ситуацію чи процес. При цьому, так чи інакше, 
а реальна соціально-економічна система (тери-
торія, район) існує і якось усі ці протиріччя в ній 
свою силу впливу здійснюють. Тобто в житті все 
це спрацьовує, а в науковому розгляді рішення 
не знайдено. Єдиної логіки не існує, теоретич-
ного рішення балансу «двадцяти» разом діючих 
протиріч в одній соціально-економічній сис-
темі (районі) не запропоновано, а на практиці, 
в управлінському розумінні, постійно віднахо-
диться комплекс заходів, що зберігають цільове 
призначення району і його органів управління 
та забезпечують функціонування всіх об’єктів 
на певній території. У реальних умовах саме 
така практика розв’язання протиріч просу-
ває райони по траєкторії розвитку. Таке твер-
дження слід прийняти як аксіому, оскільки в 
іншому разі система б зазнала колапсу й утра-
тила своє існування. Як аксіому слід прийняти 
й те, що розвиток району як адміністративно-
територіальної одиниці відбувається далеко від 
оптимальності.

Тому наукове завдання вирішення такої про-
блеми (впливу множини протиріч на розвиток 
району) полягає у тому, щоб:

– із високою вірогідністю спрогнозувати 
(визначити) «невидиму», але близьку до опти-
мальності траєкторію розвитку;

– визначити адекватну часу і ресурсам сис-
тему збалансованих заходів наближення до 
спрогнозованої лінії оптимального розвитку;

– поглиблено розглянути кожний окремий 
чинник впливу на розвиток (локалізоване про-
тиріччя) і всю їх систему у цілому.

Це наукове завдання можна віднести до 
«вищої категорії складності» і в нашому дослі-
дженні воно представлено лише деякими фраг-
ментами, один з яких – структура потенціалу 
АТУ (району) (рис. 2).

На рис. 2 представлено 15 складників потен-
ціалу. На перше місце ми ставимо трудовий 
потенціал, бо це одночасно і людські ресурси, і 
рушійна сила змін, і споживчий сектор району. 
Отже, людина з її потребами, інтересами і мож-
ливостями є першоосновою районування тери-
торії. «Людина є носієм людського потенціалу, 
вирішальною компонентою національного 
багатства, найважливішим стратегічним ресур-
сом кожної держави» [6, с. 44]. Усі інші склад-
ники потенціалу – у розпорядженні людини 
(НТП, надра, промисловість, інші галузі вироб-
ництва, інфраструктура і сфера послуг). Теоре-
тично всі складники рівні між собою як об’єкт 
дослідження, але кожен із них має свою спе-
цифіку і відіграє свою роль у функціонуванні 
району як одиниці АТУ й як чинники впливу 
на його розвиток. Поєднуються ці дві моделі 
(«протиріччя» (рис. 1) і «потенціал» (рис. 2)) у 
такому логічному ланцюжку (рис. 3). 

Новим у нашому підході до перебудови 
управління на регіональному рівні є:

1. Система протиріч в її розширеному і згру-
пованому виді.

2. Система показників оцінки району як 
нової структури, що складається з двох бло-
ків: а) показники, якими можна характери-
зувати обидва боки кожного протиріччя; б) 
показники, що визначають окремі характе-
ристики кожного складника потенціалу (таких 
складників 15).

Рис. 3.

Рис. 2. Структура потенціалу АТУ (району)
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3. Формування і вибір показників для:
– реструктуризації старих районів у нові 

адміністративно-територіальні одиниці;
– формування потенціалу кожного нового 

району на принципах забезпечення рівних 
стартових умов;

– визначення найбільш гострих проблем для 
кожного району;

– визначення ресурсної бази для розвитку 
району й умов її ефективного використання. 

4. У центрі уваги реформи (перебудови) в 
нашому підході визначаються дві рівноправні 
позиції:

• право і можливості впливу держави на 
соціально-економічний розвиток усіх структур 
адміністративно-просторової організації країни 
згідно з Державною стратегією регіонального 
розвитку;

• право і можливість людини, громади й у 
цілому громадського суспільства самостійно, 
з урахуванням своїх інтересів вирішувати 
завдання господарчої діяльності і розвитку 
своїх територій у рамках своїх компетенцій і 
згідно із законодавством щодо місцевого само-
управління [2; 5].

Сьогодні ситуація в трансформаційному 
процесі децентралізації влади і розвитку міс-
цевого самоуправління є достатньо напруже-
ною в частині включення всіх сил у цю роботу 
(державних інституцій, наукового сектору, без-
посередньо громад) і водночас показує наяв-
ність значного кола невирішених питань, чим 
створюються перешкоди і бар’єрні негаразди 
для вже розгорнутого процесу історичних змін 
[8]. Етап трансформації АТУ можна характе-
ризувати у цьому секторі перебудови як етап 
гостродинамічної нерівноваги, на якому заго-
стрилася боротьба «сил активу й умов пасиву».

Визначаючи один із боків протиріччя понят-
тям «умова пасиву», а не «сила пасиву», ми 
дійсно вважаємо, що в розгорнутому процесі 
змін «сили пасиву» вже мало впливові, а успіх 
у завершенні етапу формують тільки «умови» 
забезпечення змін. Таких умов значна кіль-
кість, але ми виділяємо з них п’ять голо-
вних, поліпшення яких забезпечить очікувані 
результати.

Перша умова – визначення по максимуму 
чітко кінцевих орієнтирів етапу. Розуміючи, що 
вдосконалення є процесом нескінченим у часі, 
слід закріпити (у показниках, оцінках, програ-
мах) реперні точки завершення етапу: оргдо-
кументи, введені інституційні норми, виконані 
рішення (розпорядження), введена законо-
давча база.

Друга умова – законодавчо закріпити права 
на експеримент і умови його проведення, на 
розроблення еталонних моделей, допуск ситу-

аційних варіантних (а не шаблонних) форматів, 
пілотних проектів, вихід за межі діючих законів 
(на певний період і в окремих випадках уве-
дення змін). Має також бути впроваджений 
«спрощений» механізм прийняття норматив-
них актів.

Третя умова – цільове виділення коштів на 
процес трансформацій і перебудови.

Четверта умова – чіткий план організації 
робіт: строки, виконавці, результати. Запрова-
дження моніторингу і санкцій за невиконання 
або порушення; стимулів – за досягнення 
цілей. Разом усе це – адміністрування процесу 
районування.

П’ята умова – постійний науковий супро-
від процесу (аналітика, розробки, оцінки, 
прогнози, інжинірингове забезпечення і 
деталізація розробки, проектне виконання, 
організація процесу управління проектами). 
Високий ступінь різноманітності, надзви-
чайна складність проблем суспільного розви-
тку, що безпосередньо пов’язані з існуючою 
можливістю розвитку людства, потребують 
постійного пошуку новітніх підходів до їх 
вирішення [8, с. 124]. 

Для скорочення перехідного етапу необ-
хідні політичні вольові рішення і жорсткий 
контроль [2]. Зрозуміло, що помилки і «шкід-
ливі відходи» є закономірними та немину-
чими, але із цим слід змиритися заради того, 
щоб потенціал перебудови створив ефек-
тивну «дорожню карту розвитку», виконання 
якої й стане другим етапом удосконалення 
роботи нової моделі адміністративно-терито-
ріального устрою України.

Висновки з даного дослідження. Децентра-
лізація влади і розвиток місцевого самовряду-
вання – двоєдиний трансформаційний процес, 
в якому започатковані й уже реалізуються сут-
тєві організаційно-управлінські зміни в діючій 
системі адміністративно-територіального 
устрою України на місцевому і регіональному 
рівнях. Створені ОТГ уже перебирають на себе 
ресурси і компетенції райдержадміністрацій 
та районних рад. Це дало поштовх для пере-
будови РДА, перерозподілу компетенцій між 
районними структурами влади, зміни зв’язків 
у системі управління. На порядок денний 
вийшло завдання укрупнення районів в облас-
тях України.

Процес формування укрупнених районів 
в областях успішно розпочався, але часу на 
поступове його розгортання практично немає, 
оскільки ОТГ уже ефективно функціонують, а 
розподіл компетенцій не найшов вирішення. 
При цьому сьогоднішня структура районів не 
відповідає новим завданням розвитку терито-
рій і прийнято рішення щодо їх укрупнення. 
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У нашому дослідженні запропоновано комп-
лекс головних завдань управлінської діяльності 
нових районів, з якого слідує, що вони беруть 
на себе відповідальність за функції державного 
значення (правову, контрольну, програмну, 
моніторингову, аналітично-проектну). Постає 
питання передачі частини цих функцій (завдань) 
з обласних держадміністрацій на рівень ново-
створених районів, що означає і зміни в роботі 
самих ОДА. 

Під час планування формату нових райо-
нів доцільно скористатися напрацьованими 
науковими розробками і певними орієнти-
рами із зарубіжного досвіду, але вітчизняні 
реалії сьогодення потребують власних науко-
вих досліджень. У науковому розгляді фор-
мування нових районів має базуватися на 
характеристиках потенціалу об’єднаних тери-
торій та системи протиріч, що є рушійними 
силами розвитку. Проблема визначення, гру-
пування та відбору протиріч в аспекті ство-
рення територіальних органів управління в 
науковому середовищі практично недослі-
джена. У нашому дослідженні запропонована 
система протиріч, в якій акцент зроблено на 
протиріччі між соціальними нормами і потре-
бами, між практикою активації полюсів розви-
тку і необхідністю вирівнювання депресивних 
територій, наближення їх до розвинутих, між 
урбанізацією і субурбанізацією. У пробле-
матиці розгляду і використання протиріч у 
районуванні обласних територій поставлено 
завдання їх взаємозв’язку з економічним 
потенціалом територій (адміністративних 
одиниць), які можна досліджувати тільки на 
наявних даних існуючих сьогодні районів, де 
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хоча в обмежених рамках, але є низка аданих 
статистики.

Складність і актуальність завдання науко-
вого забезпечення процесу укрупнення райо-
нів, уточнення їхніх нових компетенцій, міри 
впливу і відповідальності за розвиток території 
зумовлені цілою множиною чинників (конку-
ренція, специфіка територій, зв’язки, підпоряд-
кованість, система протиріч та ін.), але зараз на 
перше місце виходить дещо нова ситуаційна 
проблема – специфіка реформаційного етапу. 
Цей етап максимально короткий за строком, 
оскільки ОТГ уже створені і працюють. У зако-
нодавчому полі безліч невирішених питань 
і прискорити роботу ВР можливості не має. 
Отже, залишається єдиний шлях – створити 
механізм реформування адміністративно-тери-
торіального устрою на принципах інституційної 
доцільності і новизни, з волі апарату держав-
ного управління за підтримки його рішень із 
боку суспільства і його громадських інституцій.

У забезпеченні успіху навіть окремої локаль-
ної частини реформ (створення нових районів 
з їх апаратом управління й оновленими сфе-
рами діяльності), за нашими пропозиціями, 
доцільно використовувати можливість допо-
внення правових норм підзаконними актами, 
оперативними державними рішеннями щодо 
дозволу на експериментальні моделі нових 
районів, постійне і широке залучення науки до 
вирішення цих проблем та прийняття чіткого 
«плану організації робіт» із моніторинговою 
компонентою забезпечення їх виконання. Саме 
цього вимагає специфіка етапу проведення 
реформ у цій сфері та революційний настрій 
суспільства на прогресивні зміни.
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У статті досліджено особливості туристичної галузі Миколаївщини, розкрито питання впрова-
дження інноваційних технологій у туристичну галузь регіону, з’ясовано особливості просування 
іміджу Миколаївської області як одного з перспективних центрів внутрішнього та міжнародного 
туризму. Визначено, що вдосконалення інноваційної туристичної діяльності Миколаївщини відбу-
деться через створення позитивного туристично привабливого іміджу області, нового туристич-
ного продукту, розвиток водного екскурсійного туризму. Вважаємо, що перспективними і затре-
буваними видами туризму для Миколаївщини є індустріальний, етнічний, активний, сільський, 
екологічний туризм, рекреаційна та івент-діяльність. Ці кроки сприятимуть трансформації Мико-
лаївської області в привабливий туристичний центр України, а також просуванню іміджу регіону, 
наповненню обласного бюджету, зростанню зайнятості населення. 

Ключові слова: туризм, інновації, інновації туристичного продукту.

В статье исследованы особенности туристического бизнеса Николаевщины, раскрыты вопросы 
внедрения инновационных технологий в туристическую отрасль региона, выяснены особенности 
продвижения имиджа Николаевской области как одного из перспективных центров внутреннего 
и международного туризма. Определено, что совершенствование инновационной туристиче-
ской деятельности Николаевщины будет эффективным в результате создания положительного 
туристически привлекательного имиджа области, нового туристического продукта, развития 
водного экскурсионного туризма. Определено, что перспективными и востребованными видами 
туристического бизнеса Николаевщины являются индустриальный, этнический, активный, сель-
ский, экологический туризм и рекреационная и ивент-деятельность. Внедрение инноваций будет 
способствовать трансформации Николаевской области в привлекательный туристический центр 
Украины, а также продвижению имиджа региона, наполнению областного бюджета, росту заня-
тости населения.

Ключевые слова: туризм, инновации, инновации туристического продукта.

The article reveals the features of the tourism industry of Mykolaiv region, analyses the issues of 
introduction of innovative technologies in the tourist industry of the region. The features of the image 
of the Mykolaiv region as one of the perspective centres of national and international tourism are also 
elucidated. It was also found that the innovations tourist activity of Mykolaiv region will possible to 
changes in the tourism product, marketing, organization and management. It is also definite that the 
improvement of the innovation tourist activity of Mykolaiv region, will be, as the result of creating a 
tourist attractive image of the region; the creation of a new tourist product; the development of water 
excursion tourism. The development of water excursion tourism is an important tool for shaping the 
image of the city, which influences the cultural and natural heritage, and contributes to the formation 
of a value relation to the Motherland. It was also found that promising and sought-after types of tour-
ism are: industrial, ethnic, active, rural, ecological and recreational, as well as activities. These types of 
tourism will promote the attraction of tourists from other regions of Ukraine and foreign visitors in the 
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conditions of developed infrastructure. The current state of tourism development in the Mykolaiv region 
does not correspond to the existing potential of the region due to low awareness of tourists and poten-
tial investors. An important problem in the region is the non-systematic activity of introducing innova-
tive tourism products and the lack of established cooperation between local authorities and business. 
The introduction of innovations will contribute to the transformation of the Mykolaiv region, into an 
attractive tourist center of Ukraine, as well as promoting the region’s image, filling the regional budget, 
and increasing employment. The introduction of technological innovations in the tourism industry of 
the Mykolaiv region will improve the quality of the provided services.

Key words: tourism, innovations, innovations of a tourist product.

Постановка проблеми. Програма роз-
витку туризму і курортів Миколаївщини на 
2016–2020 рр. потребує вдосконалення, ура-
ховуючи загальні тенденції розвитку туризму і 
курортів, загальні зміни, що продиктовані Стра-
тегію розвитку туризму та курортів на період 
до 2026 р.

Важливим напрямом реалізації стратегії є 
«забезпечення наукового супроводження та 
досліджень у сфері туризму та курортів, запро-
вадження прогресивних інноваційних розро-
бок шляхом заохочення молоді до активної 
діяльності, розроблення інноваційних продук-
тів і започаткування бізнесу у сфері туризму та 
курортів за результатами проведення конкур-
сів на регіональному та галузевому рівнях» [1]. 

Удосконалення туристичної галузі Мико-
лаївської області є одним із пріоритетів соці-
ально-економічного розвитку Миколаївщини, 
адже це спричинить поліпшення якості життя 
населення, якості послуг, формування постій-
ного туристичного потоку та залучення прямих 
іноземних інвестицій в економіку області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інноваційну діяльність у сфері туризму розгля-
дали О. Алейнікова, О. Василів, А. Гаврилюк, 
Н. Гуржій, О. Загорулькін, М. Ізотова, А. Клей-
менов, Н. Малахова, Ю. Мігущенко, С. Мельни-
ченко, В. Новіков, Т. Пінчук, М. Рега, О. Фасто-
вець, В. Чернікова та ін. 

Загалом проблемам організації туристич-
ної діяльності присвячено роботи В. Кифяка, 
М. Сальської, В. Цибуха, Д. Берга, С. Холь-
дштейна, Н. Мойсеєвої. Проблемами розвитку 
туризму в Українському Причорномор'ї займа-
ються багато вчених, зокрема: І. Бондарчук-
Чугіна, А. Молодецький, Г. Мінчева, О. Топчієв, 
С. Харічков, Т. Чичкалюк, В. Шмагіна та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження турис-
тичної галузі Миколаївщини, пошук та впрова-
дження інноваційних технологій у туристичну 
галузь регіону, розроблення та просування імі-
джу Миколаївської області як одного з перспек-
тивних центрів внутрішнього та міжнародного 
туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку для туристичної 

галузі розвинених країн характерним є широке 
використання інноваційних технологій, що дає 
змогу на більш якісному рівні надавати турис-
тичні послуги і, як наслідок, отримувати більш 
високі прибутки. Інновації стосуються самого 
туристичного продукту і сервісу, видів туризму, 
маркетингу тощо. Мода на нові туристичні 
продукти спричиняє інтенсивність застосу-
вання інновацій, удосконалення наявних видів 
туризму. Відповідно, вдосконалення інновацій-
ної туристичної діяльності Миколаївщини від-
будеться через упровадження таких кроків: 

Створення позитивного туристично при-
вабливого іміджу області. Наприклад, «Мико-
лаїв – місто святого Миколая», «Миколаїв – 
місто-рекордсмен», «Миколаївщина – територія 
активного туризму» тощо.

Цей крок буде ефективно здійснено через 
участь представників області у професійних 
туристичних виставках для просування наці-
онального туристичного потенціалу, зокрема 
потенціалу Миколаївщини. 

Створення нового туристичного продукту. 
Ураховуючи загальну ситуацію туристич-
ної галузі України і Миколаївщини зокрема, 
доцільно сконцентрувати увагу на перспектив-
них і затребуваних видах в’їзного туризму, а 
також зміні стратегії просування туристичного 
бренду території. 

Завдяки унікальним культурно-історич-
ним ресурсам Миколаїв може приваблювати 
туристів як «місто-рекордсмен»: у місті зна-
ходиться одна з найстаріших обсерваторій 
Причорномор'я – Миколаївська морська астро-
номічна обсерваторія, чий вік нараховує без 
малого 200 років, одна з найстаріших обсерва-
торій Південно-Східної Європи, найстаріший в 
Україні яхт-клуб і найдовша пішохідна вулиця 
Європи – Соборна. Її протяжність – півтора кіло-
метри. Також претендує на рекорд і Микола-
ївський обласний краєзнавчий музей – один із 
перших музеїв старожитностей в Україні. «Осно-
вна постійно діюча експозиція Миколаївського 
обласного краєзнавчого музею розміщена на 
другому і третьому поверхах будівлі № 1 комп-
лексу «Старофлотські казарми». Її загальна 
площа становить близько 2 500 кв. м, що робить 
її однією з найбільших в Україні» [2]. У 18 залах 
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цього музею створено експозицію, яка відобра-
жає природно-екологічні особливості краю та 
історію північно-причорноморських земель від 
кам'яної доби до Середньовіччя.

Такий культурно-історичний ресурс Мико-
лаєва, як городище Дикий Сад, підтверджує, 
що Миколаїв – найдавніше місто України і один 
із найдавніших міст Європи. Це місто-порт при 
впадінні Інгулу в Південний Буг з'явився за часів 
легендарної Трої, за півтисячоліття до підстави 
давньогрецької Ольвії. Однією з перших архе-
ологічних знахідок тут став бронзовий казан. 
Далі були виявлені уламки керамічного посуду, 
знаряддя праці, кістки тварин – ці знахідки 
представлені в краєзнавчому музеї. Городище 
Дикий Сад було добре укріпленим чорномор-
ським містом-портом, важливим адміністра-
тивним і торговим центром, який брав суду та 
сухопутні каравани. Дослідники вважають це 
поселення протодержавою.

Одним із лідерів із залучення туристів є 
Миколаївський зоопарк, визнаний найкращим 
в Україні й одним із найкращих зоопарків в 
Європі. Миколаївський зоопарк – єдиний зоо-
парк в Україні, що входить до Світової організа-
ції асоціації зоопарків і акваріумів.

Перспективним для Миколаєва є розвиток 
водного екскурсійного туризму, тому що доля 
міста від його заснування тісно пов'язана з вод-
ними ресурсами – річками Південний Буг, Інгул, 
Бузьким та Дніпровсько-Бузьким лиманами 
і, власне, Чорним морем. Завдяки компаніям 
«Артіль» і «Нібулон» стало можливим викорис-
тання потенціалу туристичного водного тран-
спорту. Зокрема, такі судна компанії «Артіль», 
як «Анна II”, «Любовь Иванова» і «Елена», були 
спеціально розроблені і спроектовані для паса-
жирських перевезень морськими та річковими 
маршрутами. Маршрути можуть бути найрізно-
манітнішими, наприклад рухаючись із Мико-
лаєва за течією Південного Бугу, минаючи на 
узбережжі Бузького лиману Національний істо-
рико-археологічний заповідник «Ольвія», про-
ходимо уздовж Дніпровсько-Бузького лиману 
і наближаємося до виходу у відкрите море. 
У гирлі лиману, зліва, знаходиться унікальний 
рукотворний острів Первомайський – блок-
форт, побудований в останній чверті XIX ст. з 
оборонною метою. Попереду – вихід у море, 
своєрідні «Чорноморські ворота», утворені Кін-
бурнською косою і Очаківським мисом. Зі зво-
ротного боку вхід у нього перегороджує зна-
менитий острів Березань – унікальний куточок 
Північного Причорномор'я. Тут розгорталися 
події античної епохи, часів Київської Русі, пері-
оду Литовського князівства і часу панування 
Османської імперії та Кримського ханства. Тут 
йшла боротьба між християнським та мусуль-

манським світом, активним учасником якої 
було українське козацтво, що влаштовувало 
переможні морські походи. 

Розвиток водного екскурсійного туризму 
є важливим інструментом формування іміджу 
міста, зачіпає культурну і природну спадщину, 
сприяє формуванню ціннісного ставлення до 
Батьківщини. Крім того, водний екскурсійний 
туризм дає можливість для економічного роз-
витку регіону, оскільки впливає на такі ключові 
сектори економіки, як транспорт, послуги готе-
лів і ресторанів, торгівлю, будівництво та ін.

Зважаючи на вищезазначений потенціал 
Миколаївщини, перспективними і затребува-
ними видами туризму є індустріальний, етніч-
ний, активний, сільський, екологічний туризм 
та рекреаційна та івент-діяльність. Ці види 
туризму допоможуть залучити туристів як з 
інших регіонів України, так і іноземних відвід-
увачів за умов налагодженої інфраструктури. 

З огляду на те, що Миколаїв є індустріальним 
містом, а сьогодні у всьому світі популярний 
індустріальний туризм, уважаємо, що це є пер-
спективним напрямом регіонального туризму, 
який варто розвивати в Миколаєві. Залишки 
старих заводів можуть стати цікавими турис-
тичними об’єктами, усе залежить від форми 
подання нового туристичного продукту.

Етнічному туризму присвятили свої праці 
науковці Н. Алєшугіна, О. Бейдик, А. Гаврилюк, 
Н. Кудокоцев, І. Кулаковський, А. Молодець-
кий, М. Орлова та ін.

Етнічний туризм виокремлюється як підвид 
пізнавального туризму, метою якого є ознайом-
лення з матеріальною та духовною культурою 
певного етносу. Об’єктом етнічного туризму є 
історико-культурні об’єкти, що мають інформа-
цію про етнічні прояви традиційно-побутової 
культури. Етнічний об’єкт, своєю чергою, слід 
розглядати як систему ознак, що характеризує 
культуру етносу у поєднанні його оригінальних 
і специфічних конкретних форм.

Головним ресурсом етнічного туризму 
виступають люди з їх характерним менталіте-
том, етнічною свідомістю та іншими проявами 
етнічної культури. Етнічний туризм є одним із 
сучасних засобів пізнання історико-культурної 
спадщини країни, регіону, що сприяє культуро-
охоронній діяльності, формуванню ціннісного 
і патріотичного ставлення до Батьківщини. 
Популяризація регіону через розвиток етно-
туризму може відбуватися, наприклад, через 
дослідження особливостей і безпосереднє від-
відування раніше моноетнічних поселень, про-
ведення різноманітних івентів – фестивалів, 
ярмарок, карнавалів, виставок, концертів тощо 
із залученням громадських об’єднань, пред-
ставників національних меншин, творчих колек-
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тивів, що допомагає формуванню позитив-
ного іміджу регіону та, як наслідок, залученню 
інвесторів. Етнічний туризм нині є популярним 
видом туризму, що пояснюється потребою 
людей в етнічній ідентифікації в умовах про-
цесу глобалізації; розвиток етнічного туризму 
Миколаївщини дасть змогу освоїти депресивні 
території області, що спричинить поліпшення 
соціально-економічної ситуації внаслідок ство-
рення нових робочих місць, збільшення дохо-
дів населення та місцевих бюджетів.

Активний туризм є одним із пріоритетних 
видів туризму Миколаївщини, адже, як було 
зазначено, Миколаївщина багата на туристичні 
принади, що дає змогу розвивати водні види 
туризму, такі як яхтинг, рафтинг тощо. 

На жаль, на Миколаївщині мало хто інтенсивно 
займається розвитком внутрішнього туризму, 
активного зокрема. Такі туристичні компанії, 
як «Котигорошко», «Мандрівчка», «Хан-Тенгрі», 
«Лідер-тур», організовують здійснення подоро-
жей Миколаївщиною, але ці подорожі не завжди 
у пріоритеті серед замовників. Такі мандрівники, 
як Юрій Долганов, популяризують миколаївські 
маршрути на своїх youtube-каналах. 

Проект «Мандруй Миколаївщиною» 
(discovermykolaiv.com.ua) презентує Мико-
лаївщину на землі, на воді й у повітрі. Проект 
створений у рамках Кампанії цифрового пере-
творення Миколаївської області, реалізованої 
спільно Миколаївською обласною державною 
адміністрацією і місцевими громадами, за під-
тримки Google Україна. Сайт містить інформа-
цію щодо можливостей активного туризму в 
Миколаївській області.

Активний туризм на землі найкраще реалі-
зується через скелелазіння, пішохідний туризм 
і велотуризм.

Для скелелазіння якнайкраще підійдуть 
Національний природний парк «Бузький Гард», 
Регіональний ландшафтний парк «Приінгуль-
ський», Регіональний ландшафтний парк «Гра-
нітно-степове Побужжя», Трикратський ліс і 
каньйони.

Для пішохідного туризму – Національний 
природний парк «Бузький Гард», Регіональний 
ландшафтний парк «Тилігульський», Трикрат-
ський ліс і Актівськті каньйони, Регіональний 
ландшафтний парк «Кінбурнська коса», При-
родний заповідник «Єланецький степ».

Для велотуризму – Регіональний ландшаф-
тний парк «Тилігульський», Регіональний ланд-
шафтний парк «Приінгульський», Регіональний 
ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя».

Активний відпочинок на воді можна реалі-
зувати завдяки рафтингу, сплавам на байдар-
ках, каное і плотах, віндсерфінгу, кайтбордингу, 
водним лижам, бейкборду, а також рибальству.

Рафтинг – спортивний сплав стрімкими річ-
ками і каналами на 6-, 4- і 2-місцевих надува-
них човнах. Найкраще місце для рафтингу в 
Україні – на Південному Бузі біля селища Мигія 
Миколаївської області. Саме тут розташована 
одна з найкращих в Європі природних трас для 
рафтингу «Інтеграл».

Для рафтингу найкраще підійдуть Націо-
нальний природний парк «Бузький Гард», Регіо-
нальний ландшафтний парк «Гранітно-степове 
Побужжя».

Сплави на байдарках, каное і плотах будуть 
доречними на території Національного природ-
ного парку «Бузький Гард».

Віндсерфінг – водний вид спорту, що 
об’єднує серфінг та вітрильний спорт. Для 
віндсерфінгу на території Миколаївщини най-
краще підійдуть Коблеве, Очаків, Рибаківка, 
Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська 
коса», Національний природний парк «Білобе-
режжя Святослава».

Кайтбординг, або кайтсерфінг, – екстирималь-
ний вид спорту, що передбачає катання спортс-
мена на дошці з повітряним змієм – кайтом. Кайт 
ловить стабільні вітряні потоки на висоті 10–40 м. 
Миколаївщина має усі можливості для ефектив-
ного катання: сезонні вітри, берегову лінію з 
малими хвилями і пологим дном.

Для кайтбордингу найкращі місця на терито-
рії Миколаївщини – Коблеве, Очаків, Рибаківка, 
Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська 
коса», Національний природний парк «Білобе-
режжя Святослава», регіональний ландшаф-
тний парк «Тилігульський».

Водні лижі, вейкборд – вид поверхневого 
водного спорту, в якому човен за допомогою 
кабелю тягне водою спортсмена, який ковзає 
водою на двох або одній лижі. Для цього виду 
спорту підійдуть Коблеве, Очаків, Рибаківка, 
Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська 
коса», Національний природний парк «Білобе-
режжя Святослава».

Рибальство на Південному Бузі достатньо 
популярне. Для рибальства найкраще підійдуть 
території Національного природного парку 
«Бузький Гард» і Регіонального ландшафтного 
парку «Тилігульський». 

Відпочинок у повітрі пов'язаний зі стрибками 
з парашутом та роупджампінгом. Стрибки про-
ходять на аеродромах Миколаєва та області.

Роупджампінг передбачає стрибок із висо-
тного об’єкта з використанням професійного 
альпіністського спорядження. Популярним для 
роупджампінгу є Іванівський міст у с. Іванівка 
Первомайського району Миколаївської області. 

Отже, Миколаївщина має чудові можли-
вості, але їх популяризація поки бажає бути 
кращою. Для зміни цієї ситуації підтримуємо 
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позицію А. Каташинської щодо: розроблення і 
законодавчого закріплення правових аспектів 
розвитку кожної окремої складової активного 
туризму; створення сприятливих умов для 
підприємницької діяльності у сфері активного 
відпочинку; проведення широкої рекламної 
кампанії з метою ознайомлення потенційних 
туристів різних країн з унікальними можли-
востями активного, подекуди екстремального, 
відпочинку [3].

Важливим кроком для вдосконалення 
активного туризму Миколаївщини вбачаємо 
створення маркованих маршрутів, що перед-
бачає встановлення інформаційних табличок з 
QR-кодами, де буде зазначена основна інфор-
мація щодо маршруту, крім того, важливим 
наповненням є інформація щодо засобів роз-
міщення і харчування на маршруті.

Важливим складником розвитку регіону є 
розвиток інфраструктури, адже сучасний клі-
єнт, вітчизняний чи іноземний, не буде спла-
чувати кошти за недосконалий сервіс. Це дасть 
можливість для розвитку регіону, збільшить 
обізнаність вітчизняних і іноземних туристів 
про туристичні можливості Миколаївщини. 

Сільський туризм сьогодні є перспективним 
напрямом розвитку туризму у світі взагалі і в 
Україні зокрема. Це спричинено, перш за все, 
його впливом на соціально-економічний роз-
виток регіонів України. 

«Розвиток села – це зважений процес сталих 
і стійких економічних, соціальних, політичних, 
культурних та природних змін, спрямованих на 
поліпшення якості життя місцевого населення в 
сільських регіонах» [4, с. 8].

Розвиток сільського зеленого туризму пози-
тивно впливає на економіку регіону, сприяє 
самозайнятості населення, забезпечуючи дохід 
завдяки використанню засобів розміщення, 
реалізації екологічно чистої власної продукції, 
гастрономічних пропозицій, майстер-класів та 
інших додаткових послуг. 

На Миколаївщині популярності набирають 
садиби сільського зеленого туризму. Напри-
клад, спортивно-розважальний центр «Истоки» 
(с. Петрово-Солониха Миколаївського району) 
надає послуги відпочинку на природі, актив-
ного відпочинку (мотузковий парк, катання 
на конях, квадрациклах, човнах); окрім того, 
між господарями садиби і місцевим населен-
ням налагоджено зв’язок, і, як наслідок, гості 
садиби можуть придбати екологічно чисті 
продукти у місцевих фермерів. Ферма «Кре-
менівський страус» (с. Кременівка Веселинів-
ського району) – унікальний для Миколаївщини 
агротуристичний комплекс. Ферма існує з 
2007 р., для відвідувачів пропонуються екскур-
сійні послуги, на території облаштована зона 

відпочинку зі штучним ставком, альтанками, 
мангалом, дитячими майданчиками, гостьо-
вим будиночком із російською лазнею. У діючій 
кузні проводяться майстер-класи для дорос-
лих і дітей. У ресторані «П'яна Хата» можна ску-
штувати страви зі свіжого м'яса тварин і птахів, 
вирощених на фермі. Любителям активного 
відпочинку пропонуються відвідати «Стрілець-
кий хутір», де можна пограти в пейнтбол, про-
котитися на баггі, постріляти з пневматичної 
гвинтівки, луків і арбалетів, бойової рогатки, 
освоїти навички в метанні ножа, списа, сапер-
ної лопатки або сокири. 

Проаналізувавши діяльність асоціацій зеле-
ного туризму Європи, можемо зазначити, що 
переважно їхня діяльність спрямована на розви-
ток маркетингової стратегії та підтримку членів 
асоціації. Для ефективного вибору клієнтами 
відповідного сервісу і продукту європейські 
асоціації пропонують категоризацію садиб. 
В Україні громадська організація (далі – ГО) 
«Спілка сільського зеленого туризму України» 
(офіційний сайт https://www.greentour.com.ua/
en) сприяє популяризації сільського зеленого 
туризму й упроваджує європейський досвід. 

Метою ГО «Спілка сільського зеленого 
туризму України» є «добровільне об’єднання 
фізичних осіб для захисту та задоволення сус-
пільних економічних, соціальних, культурних 
та екологічних інтересів шляхом сприяння роз-
витку сільського зеленого туризму, несільсько-
господарських видів діяльності, сільського роз-
витку та розвитку територіальних громад» [5].

На карті ГО «Спілка сільського зеленого 
туризму України» Миколаївщина представ-
лена тільки спортивно-розважальним центром 
«Истоки». Більш активними виявляються влас-
ники садиб західних областей України. 

Засобами підвищення конкурентоспромож-
ності сільського зеленого туризму вважаємо: 
по-перше, правову підтримку, оскільки у Законі 
«Про туризм» зеленому туризму не відво-
диться належне місце, адже сільський зелений 
туризм передбачає надання послуг гостинності 
у сільській місцевості. Крім того, державна 
підтримка, що створює стимул для розвитку, 
набагато ефективніша за жорсткий контроль; 
по-друге, податкову підтримку; по-третє, піль-
гове кредитування; по-четверте, інформаційну 
підтримку учасників ринку. 

Досвід дестинації «Зелені хутори Таврії», 
єдиної у Східній Європі, що розміщена на 
більше ніж ста гектарах Таврійської лісостепної 
зони, свідчить про затребуваність на автентичні 
ремесла, етнічні традиції, фольклор – куль-
турне надбання Східної України. 

Екотуризм пов’язаний із сільським зеле-
ним туризмом і дуже часто супроводжує його. 
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Загальноприйнятими формами екотуризму є: 
активний екотуризм (рибальство, кінний та ін.) 
для різних туристичних груп; фауністичні і фло-
ристичні подорожі сприяють дослідженню при-
роди. Етнографічні та соціокультурні подорожі 
допомагають вивчити культурні особливості 
регіону, поєднуючи їх із відпочинком в еколо-
гічно чистих зонах.

Рекреаційна діяльність на території Микола-
ївщини має можливість для успішного розвитку 
завдяки наявним значним природним рекреа-
ційним ресурсам. Але конкурентоспроможність 
вимагає будівництва нових та реконструкцію 
вже існуючих засобів розміщення. Цього можна 
досягти завдяки інвестиціям, а також ефектив-
ному просуванню туристичного продукту на 
ринку внутрішнього та в’їздного туризму. 

Природні можливості Миколаївщини – баль-
неологічні, грязьові, кліматичні, кліматично-
грязьові – дають змогу надавати оздоровчо-
лікувальні послуги достатньо великому колу 
клієнтів. 

Більш ефективною ця діяльність буде 
завдяки: по-перше, створенню нормативно-
правової бази регулювання сфери рекреації; 
по-друге, запровадженню комплексу заходів 
щодо реконструкції та модернізації рекреацій-
них закладів; по-третє, забезпеченню останніх 
сучасним обладнанням, що дасть змогу нада-
вати туристичні послуги світового рівня, насам-
кінець – реконструкції та модернізації рекреа-
ційної інфраструктури [6].

Сучасним напрямом, що сприяє активізації 
туристичної активності, є івент-діяльність – про-
ведення різноманітних фестивалів, ярмарок, 
карнавалів, виставок, концертів тощо із залу-
ченням громадських об’єднань, представни-
ків національних меншин, творчих колективів, 
що сприяє формуванню позитивного іміджу 
регіону і, як наслідок, залученню інвесторів. 
Івент-діяльність на території Миколаївщини 
може стати головним елементом просування 
туристичного продукту, адже з 2017 р. візитів-
ками Миколаївщини стали фестивалі Tryhutty 
International Kite Festival та Миколаїв river Fest. 
Відчувається позитивна динаміка щодо відвід-
ування Миколаївщини гостями фестивалів, 
наприклад 2017 р. Tryhutty International Kite 

Festival відвідали 10 тис гостей, 2019 р. кількість 
відвідувачів сягала 50 тис.

Ураховуючи ситуацію, що склалася з турис-
тичною індустрією Миколаївщини, вбачаємо 
створення регіонального туристично-інформа-
ційного центру засобом популяризації області 
на внутрішньому туристичному ринку. Відсут-
ність туристичного інформаційного центру, а 
також сучасних технічних засобів для інфор-
мування туристів негативно позначається на 
туристичному іміджі міста. Закритість Микола-
єва як стратегічного міста негативно впливала 
на його туристичний імідж раніше, сучасне 
завдання – змінити цей образ. 

Діяльність ТІЦ спрямовується на інформу-
вання туристів та інших суб’єктів туристичної 
галузі економіки, промоцію та рекламування 
туристично-рекреаційних ресурсів та інших 
принад місцевості тощо. Основна мета таких 
ТІЦ – надати туристові будь-яку інформацію про 
місце перебування, наприклад про кількість 
вільних місць у готелях чи про найпопулярніші 
пам’ятки. Але, на нашу думку, діяльність ТІЦ не 
має обмежуватися наданням інформаційно-
консультаційних послуг, а має поширюватися 
на просування туристичного бренду території.

Для успішного розвитку туризму потрібна 
державна підтримка туристичного бізнесу – 
тісна співпраця органів влади, місцевого само-
врядування і підприємств туристичної індустрії. 
Обмін інформацією між цими інституціями 
здійснюватиметься працівниками туристично-
інформаційних центрів, мережа яких має 
покривати всю територію держави у місцях, де 
наявні туристичні ресурси.

Висновки з даного дослідження. Отже, 
сучасний стан розвитку туризму Миколаївщини 
не відповідає наявному потенціалу області 
через низьку поінформованість туристів і 
потенційних інвесторів. Окрім того, важливими 
проблемами регіону є безсистемна діяльність 
у впровадженні інноваційних туристичних про-
дуктів і відсутність чітко налагодженої співпраці 
між місцевими органами влади та бізнесом, 
адже саме підтримка на державному й місце-
вому рівнях малого і середнього бізнесу, що 
є постачальником послуг індустрії туризму, 
забезпечить стабільність в інвестуванні регіону. 

Список використаних джерел:
1. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міні-

стрів України від 16 березня 2017 р. № 168–р. Офіційний вісник України. 2017. № 26. С. 86. Ст. 752. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168–2017–%D1%80 (дата звернення: 01.02.2019).

2. Миколаївський обласний краєзнавчий музей. URL: http://www.museum.mk.ua/2016-01-26- 
12-04-35 (дата звернення: 01.02.2019).

3. Каташинская А. Рафтинг на Николаевщине – удовольствие для слабонервных. Новости турбиз-
неса. 2004. № 15(17). С. 25.

4. Розвиток сталого сільського туризму : тематичний довідник. Ужгород, 2007. 89 с.



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 83

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

5. Статут спілки сприяння зеленому туризму. URL: https://www.greentour.com.ua/en/statut/statut 
(дата звернення: 01.02.2019).

6. Бортников Є.Г. Пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі в Україні. Вісник ДІТБ. Серія 
«Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної 
галузі в цілому». 2009. № 13. С. 157–163.

References:
1. Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Minis-

triv Ukrainy vid 16 bereznia 2017 r. № 168–r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 26. S. 86. St. 752. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168–2017–%D1%80 (data zvernennia: 01.02.2019).

2. Mykolaivskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei. URL: http://www.museum.mk.ua/2016-01-26-12-04-35 
(data zvernennia: 01.02.2019).

3. Katashinskaya A. (2004). Rafting na Nikolaevschine – udovolstvie dlya slabonervnyih [Rafting in 
Nikolayevshchina is a pleasure for the faint of heart]. Novosti turbiznesa, 15(17), 25. (in Russian)

4. Rozvytok staloho silskoho turyzmu : tematychnyi dovidnyk [The development of sustainable rural 
tourism: a thematic guide]. Uzhhorod, 2007. (in Ukrainian)

5. Statut spilky spryiannia zelenomu turyzmu [The charter of the promotion of green tourism]. URL: 
https://www.greentour.com.ua/en/statut/statut (data zvernennia: 01.02.2019).

6. Bortnykov Ye.H. (2009). Priorytetni napriamy rozvytku turystychnoi haluzi v Ukraini [Priority direc-
tions of development of tourism industry in Ukraine]. Visnyk DITB. Seriia “Ekonomika, orhanizatsiia 
ta upravlinnia pidpryiemstvamy turystychnoi industrii ta turystychnoi haluzi v tsilomu”, 13, 157–163. 
(in Ukrainian)



84

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

УДК 332.146.2:330.47

DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-49

Науменко Н.Ю.
кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Державного вищого навчального закладу

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

Naumenko Nataliia
State Higher Education Institution

“Ukrainian State University of Chemical Technology”

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ СИСТЕМИ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

METHODICAL APPROACH TO THE SYNTHESIS  
OF INFORMATION SECURITY SYSTEMS IN THE CONTEXT  

OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

У статті розглянуто основи методологічного підходу до структуризації моделі інформацій-
ного процесу синтезу системи інформаційної безпеки на регіональному рівні. Встановлено, що 
швидкість переробки ринкової інформації стала вирішальним фактором конкурентоспромож-
ності господарюючих суб’єктів регіонів та галузей економіки. Запропоновано авторський підхід 
до концепт-моделі складових компонентів конкурентоспроможності регіону в контексті синтезу 
регіональної соціально-економічної системи. Виявлено основні вимоги до розроблення моделі 
процесу системи інформаційної безпеки. Проведено декомпозицію процесу динамічного кон-
флікту в межах системи інформаційної безпеки економічної безпеки регіону. Зазначено практич-
ний погляд на систему інформаційної безпеки в широкому розумінні, що полягає у формуванні 
уявлень від загальних властивостей та способів застосування системи, та у вузькому, що перед-
бачає сукупність її структурних та технічних параметрів.

Ключові слова: інформаційна безпека, безпека регіону, конкурентоспроможність регіону, 
модель, синтез, система інформаційної безпеки.

В статье рассмотрены основы методологического подхода к структуризации модели инфор-
мационного процесса синтеза системы информационной безопасности на региональном уровне. 
Установлено, что скорость переработки рыночной информации стала решающим фактором кон-
курентоспособности хозяйствующих субъектов регионов и отраслей экономики. Предложен 
авторский подход к концепт-модели составляющих компонентов конкурентоспособности реги-
она в контексте синтеза региональной социально-экономической системы. Выявлены основные 
требования к разработке модели процесса системы информационной безопасности. Проведена 
декомпозиция процесса динамического конфликта в рамках системы информационной безопас-
ности экономической безопасности региона. Указан практический взгляд на систему информа-
ционной безопасности в широком понимании, что заключается в формировании представлений 
от общих свойств и способов применения системы, и в узком, что предусматривает совокупность 
ее структурных и технических параметров.

Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность региона, конкурентоспособ-
ность региона, модель, синтез, система информационной безопасности.

The article considers the basics of methodological approach to structuring the model of informa-
tion process of synthesis of information security system at the regional level. It is established that the 
speed of processing of market information became the decisive factors of competitiveness of eco-
nomic entities of regions and industries. The author proposes a conceptual model of the components 
of the regional competitiveness in the context of the synthesis of a regional socio-economic system. 
The paper identifies the main requirements for the development of a model of the information security 
system process. These requirements led to the transition to dynamic models that take into account the 
integral effects and consequences of the use of information security systems. The formation of ade-
quate information mechanisms for managing various economic entities acquires a unified methodolog-
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ical basis for the information security system when information and knowledge are treated as the most 
important resource for ensuring the regional economic security and as a component of the economic 
potential of a regional socio-economic system. It is proposed in the general case that socio-economic 
systems with regard to the aggregate of system-valued properties be considered functional organiza-
tional-technical systems. To neutralize the threats of the use of functional organizational and technical 
systems from competing systems, methods and means of reducing the efficiency of their functioning, 
which are based on reducing the information content of the data that they need to make decisions, take 
on particular importance. Carrying out the decomposition of the process of dynamic conflict within the 
information security system of the region’s economic security. The practical point of view on the infor-
mation security system is indicated in a broad sense, which consists in forming ideas from the general 
properties and methods of using the system, in a narrow sense – a set of its structural and technical 
parameters. The implementation of the synthesis of information security systems from theoretical and 
practical points of view is based on solving external and internal contradictions. The information secu-
rity system belongs to the class of multifactor stochastic dynamic systems with feedback, the definition 
of accounting parameters in which depends on the complex interaction of temporal distributions of 
various events and the presence of many interdependent constraints.

Key words: information security, regional security, regional competitiveness, model, synthesis, 
information security system.

Постановка проблеми. Запорукою ефек-
тивного функціонування системи економіч-
ної безпеки регіону (ЕБР) є, по-перше, стійкий 
розвиток усіх сфер життя регіону, а саме соці-
ально-економічної, науково-технічної, вироб-
ничої та екологічної; по-друге, стабільність сис-
теми регіонального управління та контролю в 
зазначених сферах; по-третє, постійний моні-
торинг на системній основі та аналіз наявних і 
можливих загроз безпеки регіону та його тери-
торії; по-четверте, обґрунтування та вжиття 
попереджувальних заходів щодо забезпечення 
економічної безпеки за її основними компо-
нентами та регіональної безпеки загалом.

Управління регіоном зводиться до розв’я-
зання декількох комплексів самостійних задач, 
які взаємопов’язані єдністю стратегічних цілей, 
таких як визначення пріоритетів розвитку регі-
ону, розроблення стратегії соціально-еконо-
мічної еволюції, формування консолідованого 
бюджету та контроль за його виконанням, 
управління соціальною сферою, сприяння 
діяльності та регулювання відносин господарю-
ючих суб’єктів регіону, управління використан-
ням регіональних ресурсів.

В сучасних умовах доцільно мати дійсну 
систему координації, яка розподілена за рів-
нями національного, регіонального та місце-
вого управління, що відображає структуру 
соціально-економічних, ресурсно-екологіч-
них, науково-техніко-технологічних проблем 
в галузі інформаційної безпеки регіону (ІБР). 
Еволюція інформаційних технологій сприяє 
тому, що методи інформаційно-технологіч-
ного впливу набувають виборчого характеру, 
будучи націленими на конкретні соціальні 
групи структури управління, зокрема в межах 
регіональної соціально-економічної системи 
(РСЕС). Також важливою особливістю тепе-
рішнього часу є перехід від індустріального 

суспільства до інформаційного, в якому 
інформація найчастіше стає більш важливим 
ресурсом, ніж матеріальні або енергетичні 
ресурси.

Загалом забезпечення інформаційної, 
інформаційно-психологічної та інтелектуальної 
безпеки регіонів є найважливішою умовою їх 
успішного соціально-економічного функціону-
вання та розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблеми впливу інформацій-
ного простору на економічну безпеку регі-
ону займаються як закордонні, так і вітчизняні 
науковці. Отже, слід відзначити дослідження 
І.М. Глобиної, А.Г. Светлакова [1], В.І. Дубниць-
кого [2], Л.Н. Мамаєвої [3], М.Ф. Мезинцевої [4], 
Дж. Нейсбіта [5], Е. Фогеля [6].

Метою статті є аналіз та застосування функ-
ціональних організаційно-технічних систем; 
обґрунтування особливих вимог до розро-
блення моделі синтезу системи інформаційної 
безпеки; декомпозиція процесу динамічного 
конфлікту в системі інформаційної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стрімке зростання та диференціація попиту 
на можливі види інформаційних продуктів 
та послуг з боку господарюючих суб’єктів на 
мезо- та макрорівнях в умовах тісної взаємодії 
глобальних, національних та міжрегіональних 
економічних процесів є стимулами до фор-
мування й розвитку ринків інформаційних та 
комунікаційних технологій.

Слід відзначити, що підвищення вимог до 
якості та часових характеристик інформацій-
них послуг об’єктивно обумовлене необхід-
ністю оперативного розв’язання актуальних 
господарських та соціальних задач, розмірність 
та складність яких останніми роками суттєво 
зросли. Для господарюючих суб’єктів регіонів 
та галузей економіки якість та швидкість пере-
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робки ринкової інформації стали вирішаль-
ними факторами їх конкурентоспроможності 
[4]. На рис. 1 представлена авторська точка 
зору на концепт-модель складових компонен-
тів конкурентоспроможності регіону в контек-
сті синтезу регіональної соціально-економічної 
системи.

Ці та інші сучасні перетворення в господар-
ській системі України та її регіонів, розвиток 
підприємницької активності, становлення рин-
кових структур і викликані цим динамічні про-
цеси необхідності швидкого й компетентного 
прийняття ініціативних рішень привели до сут-
тєвих змін як у масштабах, структурі, функціях 
та потоках інформації, так і в організаційних 

формах і методах оброблення, представлення 
та використання знань.

Особливого значення набуває управління 
інформаційними ресурсами, адже фактично 
воно стає найважливішим способом забез-
печення ефективної діяльності підприємств, 
міжгалузевого комплексу, регіону. Утворення 
адекватних інформаційних механізмів управ-
ління різноманітними економічними об’єктами 
стає єдиною методичною основою системи 
інформаційної безпеки (СІБ), коли інформа-
ція та знання трактуються як найважливіший 
ресурс забезпечення економічної безпеки регі-
ону (ЕБР) і як компонент (елемент) економіч-
ного потенціалу РСЕС.
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Рис. 1. Концепт-модель складових компонентів конкурентоспроможності 
регіону в умовах регіональної соціально-економічної системи
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Інформаційна система (ІС) – це інтегральне 
поняття, яке включає впорядковану сукупність 
відомостей, фактів, документів та технологій, 
які забезпечують та реалізують інформаційні 
перетворення. Інформаційні ресурсі (ІР) – це 
й окремі документи, й масиви документів в ІС 
(бібліотеках, архівах, банках даних та знань, 
гіпертекстових та інших інформаційних систе-
мах). Оброблення інформації відбувається в 
межах відповідних інформаційних технологій. 
Прийнято вважати, що інформаційна техноло-
гія (ІТ) передбачає сукупність процедур, регла-
ментів, апаратно-технічних, математичних та 
лінгвістичних засобів, які функціонують задля 
збирання, зберігання, перероблення та поши-
рення інформації.

Специфікою розвитку різного типу соці-
ально-економічних систем (СЕС) є, з одного 
боку, посилення процесу інтеграції, концен-
трації та перерозподілу капіталу між секто-
рами економіки та регіонами (територіями), 
а з іншого боку, виконання ними завдань в 
умовах конкуренції за володіння ресурсами, 
які перебувають у сфері економічних та полі-
тичних інтересів даних СЕС. Загалом СЕС за 
сукупністю системовизначних властивостей є 
функціональними організаційно-технічними 
системами (ФОТС), для яких характерні влас-
тивості адитивності та взаємообумовленості 
виконання із заданою ефективністю значних 
задач щодо різних елементів, децентралізо-
вана структура та адаптивне управління обме-
женими ресурсами [7, с. 6].

Вони включають об’єднану єдністю мети та 
процесів її досягнення ієрархічну сукупність 
елементів (організаційних систем (ОС), ФОТС 
середнього та малого рівня функціональної 
діяльності, технічних систем (ТС) і комплексів) 
управління, здобування інформації та вико-
нання. Застосування ФОТС з огляду на багато-
рівневість структури побудови здійснюється 
відповідно до умов конфлікту, структурова-
ного відповідно до методики, запропонованої 
Л.Є. Містровим [7; 8], на ієрархічну систему 
типових ядер конфлікту рівня: конфлікт дво-
сторонніх дій, що відповідає рівню ФОТС; кон-
флікт сценаріїв (ОС та ФОТС вищого рівня); 
конфлікт епізодів (ФОТС середнього та малого 
рівнів функціональної діяльності та ТС); кон-
флікт ситуації (комплекси); конфлікт дуелей 
(відображає умови конфлікту ОС (ІР) ФОТС із 
засобами ОС, конкуруючих ФОТС (наприклад, 
на мезо- та мікрорвнях) і стан, який характери-
зується інформаційною взаємодією окремих 
ОС (ІР) та джерел інформації (інформаційних 
засобів) конкурентів).

Основу ФОТС цільових дій на мезорівні 
складають фінансово-економічні операції, які 

проводяться у формі одиночних, групових та 
масованих дій, які керуються виконавчими 
та забезпечувальними елементами (ОС, ІР), 
що визначають призначення СЕС. Виконання 
завдань з нейтралізації активних дій будь-якої 
конкуруючої ФОТС на кожному етапі конфлікту 
(виявлення та розпізнавання загрожуючих дій, 
вибір методів та засобів їх нейтралізації, ціле-
розподіл об’єктів та елементів впливу, видання 
вказівок для застосування сил і засобів, безпо-
середня нейтралізація дій елементів конкурую-
чої сторони) базується на прийнятті управлін-
ських рішень в умовах визначеності, ризику, 
невизначеності та нечіткості на основі аналізу 
отриманої інформації, характеристики джерел 
інформації (ДІ) та способів їх застосування в 
прогнозованих обставинах.

Отже, для нейтралізації загроз застосу-
вання ФОТС з боку конкуруючих ФОТС осо-
бливого значення набувають методи та засоби 
зниження ефективності їх функціонування, 
які засновані на зменшенні інформативності 
даних, які необхідні для прийняття ними 
рішень. Як методи та засоби зниження інфор-
мативності елементів ФОТС в сучасних умовах 
найбільше застосування отримали методи та 
засоби інформаційної безпеки (ІБ). Це обумов-
лено такими причинами.

1) В основі прийняття рішень (на макро-, 
мезо- та макрорівнях) завжди є інформація, 
руйнування та/або викривлення якої в конту-
рах управління будь-якої ФОТС приводить до 
зростання інформаційної невизначеності та 
ризику прийняття неадекватного реальним 
обставинам рішення.

2) Носіями інформації є співробітники 
ФОТС, які приймають та виконують рішення на 
всіх етапах її життєдіяльності.

3) В активній фазі конфлікт протікає у 
вигляді різного рівня інтенсивності інформа-
ційних операцій, які логічно розпадаються на 
ієрархічну структуру інформаційних процесів 
взаємодії різного рівня елементів конкуруючих 
ФОТС (наприклад, інформаційний конфлікт у 
сфері економічних інтересів виконавчої влади 
регіону та бізнес-структур, господарюючих 
суб’єктів промислового комплексу та інфра-
структурного комплексу регіону).

4) Забезпечення ефективного застосування 
ФОТС може досягатись тільки шляхом комплек-
сного застосування методів та засобів захисту 
джерел інформації (зокрема, співробітників, 
які носіїв цінної інформації) та найбільш важли-
вої інформації, яка циркулює в контурах управ-
ління ФОТС; протидії інформаційному процесу 
прийняття рішень в ієрархічній структурі конту-
рів управління ФОТС (наприклад, ієрарахічна 
структура економічних інтересів, що виглядає 
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так: національно-державні інтереси – регіо-
нальні інтереси – інтереси суб’єктів господарю-
вання території регіону); інформаційного моні-
торингу обліку ФОТС (складу, характеристик та 
порядку/регламенту функціонування) та спо-
собів застосування конкуруючих ФОТС; інфор-
маційного маркетингу продукції, що виробля-
ється, на прогнозованому сегменті ринку.

Розглянемо основи методологічного під-
ходу до структуризації моделі інформаційного 
процесу синтезу СІБ на регіональному рівні. 
В життєвому циклі СІБ можна виділити два 
основних етапи, таких як аналіз та синтез. Ана-
ліз та синтез СІБ є двома різними процесами, 
хоча й взаємопов’язаними. З огляду на те, що 
проблема синтезу СІБ в межах ФОТС головним 
чином пов’язана з функціональним аналізом 
досліджуваної предметної галузі, необхідно 
провести аналіз наявних підходів до її моделю-
вання на етапі синтезу.

Як показано в деяких роботах [9; 10; 11], 
розв’язок задачі в межах традиційних оптимі-
заційних моделей, як правило, ускладнений, 
оскільки використані при цьому спеціалістами 
синтезу критерії та обмеження, як правило, 
задаються в довільному вигляді, зокрема вер-
бально, графіками, моделюючими алгорит-
мами, іншими словами, не аналітичним чином. 
Такі задачі розв’язуються переважно за допо-
могою методів імітаційного моделювання.

За математичного моделювання СІБ в умо-
вах системи ЕБР для забезпечення заданої 
ефективності застосування ФОТС динаміка 
їх функціонування в моделях синтезу може 
бути представлена на основі формалізованого 
опису послідовності подій, що відбуваються. 
При цьому, як відзначає Л.Є. Містров, розріз-
няють типи аналітичних моделей, які опису-
ють динаміку функціонування досліджуваних 
об’єктів. Перший тип моделей має подієвий 
характер, йому відповідає така схема моде-
лювання, за якої на розглянутому часовому 
відрізку відзначаються безпосередньо тільки 
моменти початку та закінчення модельованих 
подій. Відповідно до другого типу моделей 
цей часовий відрізок поділяється на відповідні 
інтервали, кожний з яких піддається розгляду 
незалежно від того, чи відбуваються в ньому 
досліджувані події. Для такого типу моделей 
характерний покроковий характер [7, с. 7–8].

В роботах В.М. Брука, В.І. Ніколаєвої [12], 
В.А. Вязгина, В.В. Федорова [13], А.В. Дабатяна 
[14], В.К. Дьоміна, Ю.В. Кобзаря, Л.В. Рибкіна 
[15] запропоновані моделі синтезу систем, за 
допомогою яких можна проводити імітацію 
функціонування об’єктів організаційно-тех-
нічних систем подієвим та покроковим спо-
собами. Це агреговані системи, мережі Петрі, 

моделі системної економічної динаміки (як 
окремий випадок для стохастичних систем слід 
назвати моделі масового обслуговування). Як 
і в задачах статичної оптимізації, всі ці моделі 
орієнтовані на використання різних автомати-
зованих процедур, які дають змогу виконувати 
складні завдання імітаційного моделювання.

Залежно від типу процесу функціонування 
об’єкта ФОТС базової системи ЕБР (дискрет-
ний, неперервний), а також цілей моделювання 
спеціалісти синтезу вибирають ту чи іншу 
модель, яка описує динаміку її функціонування. 
Так, для систем ЕБР, функціонування яких опи-
сується диференціальними рівняннями, най-
більш практичними імітаційними моделями є 
моделі системної динаміки. Для процесів, які 
відзначаються великим різноманіттям випе-
реджаючих події умов, а також дією складної та 
заплутаної системи причин та наслідків (напри-
клад, для комплексу загальної інформаційної 
безпеки КЗІБ), найбільш характерні моделі, які 
описуються системами Петрі.

В більш простих випадках, коли умови появи 
наступної події визначаються тільки виконан-
ням усіх попередніх подій у мережі, можна 
скористатися моделями теорії розкладів з еле-
ментами теорії графів, марковських та напів-
марковських процесів. Агреговані системи 
слугують певним узагальненням таких добре 
відомих схем, як автомати та моделі масового 
обслуговування.

Специфіка предметної галузі СІБ ЕБР поля-
гає в самому моделюванні її як унікального (зі 
свою специфікою) об’єкта. В ньому описані не 
тільки її специфічної структури та особливос-
тей функціонування, але й поведінки моделей 
під час визначення ієрархічних стратегій пове-
дінки та можливостей еволюції системи в часі. 
При цьому необхідно застосовувати такий під-
хід, який єдиною мовою давав би можливість 
описувати як об’єкт управління і його функціо-
нування, так і процедуру управління ним. Саме 
таким підходом є змішане аналітико-імітаційне 
моделювання.

Модель об’єкта у вигляді СІБ (наприклад, 
в умовах системи ЕБР) повинна бути здатна 
забезпечити інформацією про поточний стан 
її функціональні процеси. Структурно-функці-
ональний аналіз є методологічним стержнем 
практично всіх методів синтезу систем, тому 
концепція моделювання, яка розглядається, 
може бути визначена у вигляді аналітичного 
методу інформаційного процесу синтезу СІБ, 
що приймається як методологічна основа 
дослідження. Особливі вимоги до розроблення 
моделі процесу синтезу СІБ наведені на рис. 2.

Наведені вимоги (рис. 2) обумовили від-
мову від лінійно-статистичних моделей опе-
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рацій та замінили їх динамічними моделями, 
які враховують інтегральні ефекти та наслідки 
застосування СІБ. В цьому полягають відмінні 
особливості запропонованого методу моделю-
вання, який реалізується за допомогою част-
кової модифікації відомих та досить широко 
застосованих принципів і методів, основними 
положеннями яких є досліджувані принципи 
декомпозиції та логіко-ймовірнісного опису 
функціональних процесів.

Декомпозиція процесу динамічного кон-
флікту (наприклад, у межах конфлікту еконо-
мічних інтересів регіону із суб’єктами регіо-
нального бізнесу) кожного рівня на частинні 
підпроцеси конфліктів нижніх рівнів (мікро-
рівня) апріорі передбачає таке (рис. 3).

Модель процесу синтезу СІБ призначена 
для дослідження процесу її синтезу в умовах 
економічної безпеки регіону. Крім того, вона 
також може бути інваріантною для оцінювання 
ефективності СІБ різних рівнів (макро-, мезо-, 
мікро-) на основі ієрархічно взаємозв’язаної 
системи інтегральних, інформаційно-систем-
них та інформаційних показників ефективності.

Під СІБ розуміється об’єднана єдністю цілі 
управління сукупність елементів управління, 
добування (пошуку, виявлення, аналізування, 
узагальнення та оброблення) інформації та 
виконання, призначених для забезпечення 
застосування із заданою ефективністю ФОТС 
в конфлікті з методами та засобами ІБ [3, с. 9]. 
Ефект застосування СІБ базується на порушенні 
часового балансу функціонування контурів 
прийняття рішень в ієрархічній структурі ФОТС 
та проявляється в зниженні кількості та ефек-

тивності застосування засобів і комплексів сис-
тем ведення наступальних та захисних дій із 
забезпечення безпеки.

Синтез СІБ як процесу наукового обґрун-
тування безпеки (наприклад, ЕБР) базується 
на організаційно-функціональному, системо-
технічному та технічному методах синтезу. 
З теоретичної точки зору синтез – це зжате 
відображення історичного, теперішнього та 
прогнозованого розвитку СІБ на всіх етапах 
життєвого циклу (від розвитку наукових напря-
мів, розроблення ТЗ до розроблення, експлуа-
тації та модернізації). З практичної точки зору 
СІБ у широкому розумінні є формуванням 
представлень від загальних властивостей та 
способів застосування системи, а у вузькому – 
сукупністю її структурних та технічних параме-
трів. Здійснення синтезу СІБ з теоретичної та 
практичної точок зору базується на розв’язанні 
зовнішніх та внутрішніх протиріч.

Зовнішні протиріччя (загрози, ризики) 
пов’язані із забезпеченням СІБ інформацій-
ної переваги ФОТС на прогнозований період, 
що приведе до заданої ефективності її засто-
сування. Внутрішні ж протиріччя обумовлені 
розв’язанням СІБ конфліктної взаємодії її еле-
ментів під час забезпечення просторово-роз-
поділених цільових дій ФОТС в операції. Це 
досягається сукупністю управляючих, органі-
заційних, інформаційних, структурних і техніч-
них розв’язків та оптимальних способів роз-
поділу ресурсу елементів СІБ. СІБ належить до 
класу багатофакторних стохастичних динаміч-
них систем зі зворотнім зв’язком, визначення 
облікових параметрів в яких залежить від 

Рис. 2. Основні вимоги до розроблення моделі процесу синтезу СІБ
 

необхідність надання оцінок для ієрархічної системи частинних задач 
поетапного синтезу СІБ з розділенням цілей та врахуванням 
можливих взаємних ефектів і «накопичення» результатів ІБ в 
динаміці конкурентних дій 

врахування динаміки ієрархічних конфліктів та часових процесів 
функціонування на рівнях від окремих засобів інформаційної 
управляючої системи (управління силами, захисними технологіями та 
засобами ФОТС) 

досить високий рівень основного інтегрального показника 
ефективності, який належить до рівня оперативно-технічного 
характеру, а саме середньої ймовірності виконання ФОТС завдання в 
цільовій операції або математичне очікування середнього числа 
виконаних ФОТС завдань за визначений інтервал часу операції 
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ймовірнісний та багатофакторний характер процесів, які виключають 
іноді можливість аналітичного представлення 
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складної взаємодії часових розподілів різних 
подій та наявності множини взаємообумовле-
них обмежень.

Висновки з проведеного дослідження. 
Розв’язання подібних задач у сфері забез-
печення ЕБР передбачає наявність моделі 
конфлікту двох цільових ФОТС різного рівня 
(мезо- та мікрорівнів), кожна з яких намага-

ється забезпечити собі максимальний виграш 
шляхом вибору оптимального складу, струк-
тури та алгоритмів управління елементами 
добування інформації та виконання, розрахо-
вуючи на засоби ІБ та «розумні» засоби орга-
нізаційної та технічної протидії іншої сторони, 
яка має свої цілі в конфлікті (у вигляді загроз та 
можливих ризиків).

Рис. 3. Концепт-модель декомпозиції  
процесу динамічного конфлікту в межах СІБ ЕБР

 

Декомпозиція процесу динамічного конфлікту в СІБ 

Елементами загального конфлікту (верхнього рівня) є частинні інформаційні 
конфлікти, які послідовно або паралельно в часі утворюють єдиний процес. При 
цьому кожному елементу відповідає статистичний еквівалент, який описується 
сукупністю ймовірнісних характеристик, тобто особливих станів, в яких він може 
перебувати під час функціонування залежності від утворювальних в часі 
зовнішніх типових умов загального процесу (верхнього рівня). Моменти (часові 
інтервали) переходів елементів зі стану в стан також описується ймовірнісними 
характеристиками (середній час переходу, дисперсія тощо). В цьому розумінні 
моменти переходу зі стану в стан є ймовірнісно-детермінованими величинами та 
дають змогу на основі порівняння (часового балансу) розрахункового часу з 
допустимими фіксувати встановлений факт (наприклад, виявлений елемент на 
момент “t” може або не може бути обслужений). 

Максимальний ефект від інформаційного впливу (ускладнення виявлення, 
розпізнавання, зрив застосування ІР, затримка та помилки цілерозподілу, 
цілевказу) може досягатись тільки за координованого за часом, простором та 
метою застосування засобів ІБ. Цю координацію реалізують елементи 
управління СІБ, СІБ ЕБР, рівня інформаційних комплексів, ФОТС та ТЗ, тому 
для врахування ефекту від інформаційного впливу в реальних умовах обставин 
та в реальному масштабі часу необхідне також розроблення математичної моделі 
функціонування СІБ (на рівні ЕБР). Основними вихідними характеристиками 
СІБ ЕБР є ймовірності (математичні очікування) та часові затримки видачі 
інформаційного впливу із заданими характеристиками та цілевказівки з 
урахуванням пропускної здатності (середнього числа одночасно обслужених 
об’єктів впливу). 

Узагальнені ймовірнісні характеристики для кожного елементу впорядковуються 
оптимальними координуючими алгоритмами (наприклад, методом динамічного 
програмування) з постійними (детермінованими або середніми) кроками в 
реальному масштабі часу, які визначають процеси цілерозподілу, узагальнення 
видобутої інформації про елементи тощо, а також дає змогу за весь процес 
конфлікту визначити узагальнений показник ефективності на кожному 
ієрархічному рівні. 
Інформаційний вплив здійснюється на джерело інформації, яке є первинним 
джерелом інформації про ІР на основі їх пошуку, виявлення, супроводження та 
розпізнавання. Ця інформація, яка узагальнюється на рівні вторинного та 
третинного оброблення, відображається у вигляді помилок, цілерозподілу, 
цілевказівок та безпосереднього застосування ІР, засобів ІБ (ІТ, ІР тощо). 

Часові інтервали та ймовірнісне наповнення переходів елементів зі стану в стан 
визначає загальний процес конфлікту верхнього рівня та дає змогу логіко-
ймовірнісним методом аналітично розрахувати його статистичні еквівалентні 
характеристики залежно від типових умов та представити елементом 
(підпроцесом) процес динамічного конфлікту наступного верхнього рівня. 
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ  
ЯК СКЛАДОВОЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL SITUATION IN UKRAINE  
AS A COMPONENT OF THE LABOR MARKET FUNCTIONING

У статті розглянуто проблеми моніторингу екологічної ситуації в Україні як складової функ-
ціонування ринку праці. Ринок праці – це найважливіший елемент ринкової економіки, на фор-
мування якого впливає багато факторів, як позитивно, так і негативно, а деякі навіть створюють 
загрозу його розвитку. Отже, особливої актуальності сьогодні набуває постійний моніторинг 
стану ринку праці з урахуванням загальних соціально-економічних проблем, зокрема екологіч-
них, застарілі методики оцінювання потребують доповнення й модифікації для визначення пріо-
ритетних проблем та відповідних шляхів їх вирішення. Таксономічний метод є принципово новим 
способом ранжування регіонів за рівнем їх екологічної безпеки, що дає змогу визначити тери-
торії з недосконалою природоохоронною політикою, яка потребує подальшої реконструкції та 
визначення нових пріоритетів. Наведено наслідки негативного впливу екологічних проблем на 
розвиток національного ринку праці. За допомогою таксономічного методу проводиться ранжу-
вання регіонів України за рівнем поточної екологічної безпеки шляхом стандартизації різнорідних 
показників та їх порівняння.

Ключові слова: ринок праці, екологія, довкілля, рейтингування, таксономічний аналіз.

В статье рассмотрены проблемы мониторинга экологической ситуации в Украине как состав-
ляющей функционирования рынка труда. Рынок труда – это самый важный элемент рыночной 
экономики, на формирование которого влияет много факторов, как положительно, так и отрица-
тельно, а некоторые даже создают угрозу его развития. Итак, особую актуальность сегодня приоб-
ретает постоянный мониторинг состояния рынка труда с учетом общих социально-экономических 
проблем, в частности экологических, устаревшие методики оценивания нуждаются в дополнении 
и модификации для определения приоритетных проблем и соответствующих путей их решения. 
Таксономический метод является принципиально новым способом ранжирования регионов по 
уровню их экологической безопасности, что позволяет определить территории с несовершенной 
природоохранной политикой, которая требует дальнейшей реконструкции и определения новых 
приоритетов. Приведены последствия негативного воздействия экологических проблем на раз-
витие национального рынка труда. С помощью таксономического метода проводится ранжиро-
вание регионов Украины по уровню текущей экологической безопасности путем стандартизации 
разнородных показателей и их сравнения.

Ключевые слова: рынок труда, экология, окружающая среда, рейтингование, таксономиче-
ский анализ.



94

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

The article deals with the problems of monitoring the environmental situation in Ukraine as part of 
the labor market functioning. The labor market is an essential element of a market economy, the for-
mation of which is influenced by many factors, both positively and negatively, and some even pose a 
threat to its development. Therefore, today the constant monitoring of the state of the labor market, 
taking into account general socio-economic problems, including environmental ones, becomes obso-
lete, outdated assessment methodologies need to be supplemented and modified in order to identify 
priority problems and corresponding solutions. At the moment, the environmental situation in some 
regions of Ukraine is in crisis. The amount of emissions of hazardous substances into the ecosystem 
exceeds generally accepted standards, the organization of social production does not necessarily meet 
accepted environmental standards, poor environmental conditions negatively affect people’s health, 
including workers, which, in turn, leads to non-optimal functioning of the labor market. The taxonomic 
method acts as a fundamentally new way of ranking regions by their level of environmental safety; it 
allows you to identify areas with imperfect environmental policies that require further reconstruction 
and the identification of new priorities. Using the methodology and models of taxonomic analysis, it 
is possible to assess not only the level of pollution of the ecosystem of a region, but also the scale of 
countermeasures implemented on its territory, as well as determine the real level of ecological safety 
of the region. The article presents the consequences of the negative impact of environmental problems 
on the development of the national labor market. Using the taxonomic method, the regions of Ukraine 
are ranked by the level of current environmental safety by standardizing heterogeneous indicators and 
comparing them.

Key words: labor market, ecology, environment, rating, taxonomic analysis.

Постановка проблеми. Сучасна екологічна 
ситуація в деяких регіонах України перебуває 
в кризовому стані. Кількість викидів небезпеч-
них речовин в екосистему перевищує загаль-
ноприйняті норми, організація суспільного 
виробництва не відповідає обов’язково при-
йнятим стандартам екологічності, поганий стан 
екологічної обстановки негативно впливає на 
здоров’я людей, зокрема працівників, що при-
водить до неоптимального функціонування 
ринку праці. В Україні також спостерігаються 
різке зменшення біорізноманіття, деградація 
земельних угідь, знищення лісових насаджень, 
утворення безпрецедентно великої кількості 
відходів, нестача водних ресурсів та низький 
рівень екологічної свідомості населення. Чинна 
система контролю, згідно з показниками еко-
логічної безпеки в Україні, демонструє свою 
неефективність, методологія оцінювання стану 
екологічного середовища застаріла.

В сучасній світовій спільноті розв’язання 
екологічних проблем має один з найбільших 
пріоритетів, Україна тривалий час нехтувала 
ними, не розглядаючи можливості екологіч-
ного фактору безпосередньо впливати на еко-
номічні та соціальні інститути, розвиток ринку 
праці, що спричинило поглиблення проблеми 
забезпечення сталого розвитку країни надалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам впливу чинників зовнішнього 
середовища на функціонування ринку праці 
присвячено роботи таких вітчизняних учених, 
як Л.С. Лісогор [1], В.П. Петюх, В.П. Мікловда 
[2], В.О. Рубежанська [3]. Дослідженням у галузі 
екології займалися Н.О. Каменева, М.І. Косич, 
О.В. Александрова та інші науковці. На їхню 
думку, шляхом вирішення негативних еколо-

гічних наслідків суспільної діяльності на терито-
рії України можуть стати зовнішні та внутрішні 
інвестиції через збільшення інвестиційної при-
вабливості регіонів та прерогатива самих орга-
нів місцевого самоврядування до розвитку 
регіональної привабливості [4]. Є.М. Безсонов 
визначав рівень екологічної безпеки регіону 
методом токсико-енергетичного відгуку біотич-
них компонентів водних екосистем [5]. А.Е. Ома-
ров у своєму дослідженні пропонує вирішення 
екологічних проблем України через удоскона-
лення політики екологічної безпеки, подолання 
екологічно-інформаційної ізоляції влади та сус-
пільства, розроблення новітньої системи управ-
ління за екологічним станом регіонів та країни 
загалом [6]. Однак, незважаючи на існування 
різних методів оцінювання екологічного серед-
овища, вони потребують подальшого розвитку 
для більш об’єктивного визначення найбільш 
проблемних регіонів України.

Метою статті є розгляд взаємозв’язку між 
розвитком ринку праці й погіршенням еколо-
гічної ситуації в Україні, складання рейтингу 
регіонів за рівнем їх екологічності за допомо-
гою таксономічного методу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок праці – це найважливіший елемент рин-
кової економіки, на функціонування якого впли-
ває багато факторів. Деякі з них сприяють його 
розвитку, такі як збільшення інвестицій в еконо-
міку країни та регіонів, покращення міжнарод-
ної торгівлі, а інші фактори мають негативний 
вплив, навіть створюють загрозу формування 
ринку праці. До них можна віднести екологічні 
проблеми, що існують в Україні, адже рушійні 
наслідки техногенних катастроф, застарілі тех-
нологічні процеси, що не відповідають світовим 
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стандартам екологічності, забруднення довкілля 
безпосередньо впливають на здоров’я людей, 
продуктивність їх праці, що сприяє зростанню 
кількості витрат бюджетних коштів на лікарняні, 
державну допомогу та пенсії з інвалідності, під-
вищення рівня смертності та зменшення рівня 
народжуваності вже привели до загального ста-
ріння населення та наростання демографічної 
кризи, погіршення екологічної ситуації є однією 
з причин зростання міграції, зокрема трудової. 
Отже, особливої актуальності сьогодні набуває 
постійний моніторинг стану ринку праці з ураху-
ванням загальних соціально-економічних про-
блем, зокрема екологічних.

Скласти актуальний та повноцінний рей-
тинг стану екологічного середовища регіо-
нів України досить проблематично. В Україні 
дослідження ключових екологічних показників 
регулярно не проводяться, їх публікація від-
бувається майже в довільному проміжку часу, 
цих даних може взагалі не бути у відкритому 
доступі. На противагу цьому, в більшості країн 
світу можна стежити за станом основних еко-
логічних показників в режимі реального часу. 
Доступ до цих даних є відкритим для кожного 
користувача. В Україні ж подібні моніторинги 
проводяться нерегулярно, у вільному доступі 
дані з’являються із запізненням, коли вони вже 
можуть стати неактуальними й не будуть відпо-
відати дійсності. Однак це проблема саме моні-
торингу, щодо основних екологічних проблем 
України, то вони виникли внаслідок структурної 
деформації її економіки в бік сировино-заготі-
вельного виробництва, низької зацікавленості 
виробничих суб’єктів в оновленні основних 
засобів виробництва та розробленні еколо-
гічно орієнтованих технологій, неактуальної і, 
відповідно, неефективної системи контролю 
за забрудненням навколишнього природного 
середовища. Ще однією причиною теперішньої 
негативної екологічної ситуації в деяких регі-
онах країни вважається недостатня поінфор-
мованість населення щодо вжиття необхідних 
заходів екологічної безпеки як в процесі вироб-
ництва, так і в процесі життєдіяльності.

Під час оцінювання екологічної ситуації регі-
ону виникає необхідність одночасного обліку 
декількох різнорідних характеристик, які 
неможливо порівняти між собою як за одини-
цями виміру, так і за абсолютними значеннями 
величин. Наприклад, показники викиду діоксиду 
вуглецю в атмосферне середовище та загальної 
площі застосування пестицидів на сільськогос-
подарських угіддях різняться на кілька порядків 
за абсолютною величиною й одночасно є непо-
рівнюваними з фізичної точки зору.

На практиці різнорідних параметрів, що 
впливають на об’єктивне оцінювання екологіч-

ності регіону, виявляється набагато більше, що 
ускладнює оцінювання такого багатовимірного 
фактору, як екологічність. З точки зору цілей 
аналізу, кількості параметрів та ознак об’єкта 
їх можна об’єднати загальним поняттям «бага-
товимірний об’єкт». Екологічна ситуація, яка 
є об’єктом дослідження, є типовим багатови-
мірним об’єктом. Задача оцінювання еколо-
гічної ситуації регіону може бути зведена до 
задачі впорядкування багатовимірних об’єктів 
і визначення кращого з них, що дає змогу вико-
ристати для вирішення цього завдання таксо-
номічну процедуру. Таксономія – це наука про 
правила впорядкування та класифікації бага-
товимірних об’єктів різної природи. Методи 
та моделі таксономії є більш універсальними, 
ніж, наприклад, методи факторного аналізу, 
оскільки пов’язані з меншим числом припу-
щень відносно властивостей об’єктів та умов 
аналізу, мають менш складний математичний 
апарат. Здебільшого початковою метою ана-
лізу є порівняння й вибір кращої багатовимір-
ної одиниці або скорочення числа аналізова-
них одиниць чи їх ознак.

Ідея таксономічного впорядкування багато-
вимірних одиниць включає:

– визначення ідеальної точки багатовимір-
ного об’єкта;

– визначення відстані кожної реальної точки 
(об’єкта) до ідеальної;

– впорядкування всіх багатовимірних точок 
(об’єктів) за ступенем їх близькості до ідеальної 
точки, вибір кращої з багатовимірних точок за 
критерієм мінімальної відстані до ідеальної точки.

В основі таксономічних оцінок лежить така 
гіпотеза: чим ближче між собою значення 
ознак двох об’єктів, тим ближче властивості 
цих об’єктів. Отже, для оцінювання ступеня 
подібності або відмінності об’єктів потрібно 
знайти відстань між об’єктами в просторі коор-
динат ознак. Таксономічна відстань обчислю-
ється або між точками-одиницями, або між 
точками-ознаками, які кожного разу розташо-
вуються в багатовимірному просторі. Знайдені 
відстані дають змогу визначити положення 
кожної точки відносно інших точок, виконати їх 
впорядкування та класифікацію.

Вихідним кроком, необхідним для таксо-
номічних процедур, є формування матриці 
спостережень X розмірності (m×n), в кожному 
рядку якої записуються значення всіх n ознак 
конкретної i-ї одиниці.

Щодо цілей аналізу всі представлені ознаки 
слід розділити на стимулятори, чисельні зна-
чення яких позитивно впливають на результат 
оцінок (фактичні витрати на заходи, спрямовані 
на зменшення викидів в атмосферне повітря, 
потужність очисних споруд, утилізація відходів; 
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позначимо такі ознаки символом «+»), і дести-
мулятори, чисельні значення яких бажано мати 
якомога меншими (викиди діоксиду вуглецю, 
скидання забруднених зворотних вод у поверх-
неві водні об’єкти, утворення відходів, площа, 
на якій застосовувались пестициди; позначимо 
такі ознаки символом «–») [6].

Розглянемо таблицю основних показників, 
які характеризують рівень екологічної безпеки 
в регіоні й потрібні нам для подальших розра-
хунків [7], побудова яких проходитиме без ура-
хування тимчасово окупованих територій і АР 
Крим на основі даних Державної служби ста-
тистики України (табл. 1).

Ознаки в матриці X описують різні показ-
ники з різними властивостями, вони можуть 
бути випадковими величинами з різними роз-
кидом значень, можуть мати різні розмірності, 
тому виконаємо стандартизацію ознак шляхом 
переходу до нормованих безрозмірним зна-
ченням (табл. 2).

Стандартизацію ознак проводили за такою 
формулою:
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де m = 24  – кількість одиниць-регіонів, що 
дорівнює кількості рядків матриці; n – кількість 

Таблиця 1
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1 Вінницька 6 361 63 968,6 102 1 2 341,7 350,5 971,9
2 Волинська 520,8 281,4 83 0 733,1 112,2 199,2
3 Дніпропетровська 26 072,6 547 966,8 897 230 243 114,7 83 802,1 945,4
4 Донецька 22 879,8 476 641,3 688 200 22 434,6 5 395,5 519,5
5 Житомирська 702,8 9,4 102 2 550,3 82,8 496,3
6 Закарпатська 218,7 180,9 50 4 173,4 0,2 17,2
7 Запорізька 14 047,4 35 571,6 417 64 5 129,4 2 705,5 958,7
8 Івано-Франківська 11 965,1 14 074,6 111 1 19 48,8 651,6 156,1
9 Київська 3 049,5 3 066,4 156 2 1 265,6 20,2 584,1
10 Кіровоградська 1 081,4 3 043,5 70 1 37 623,3 1 471,4 1 012,3
11 Луганська 4 244,2 0 179 18 644 90,3 525,7
12 Львівська 3 886,3 662,6 278 71 2 483,1 603,0 281,9
13 Миколаївська 2 119 73 145,5 53 22 2 327,9 61,3 804,4
14 Одеська 1 806,2 307,0 280 33 739,9 10,5 988,3
15 Полтавська 3 553,5 4 030,8 68 2 4 192,7 2 780,5 1 026,5
16 Рівненська 1 433,7 7 902,9 116 4 457,7 23,6 165
17 Сумська 1 676,3 620,0 84 23 580,4 228,4 866,7
18 Тернопільська 611,3 15,1 51 3 1 905,8 98,7 434,9
19 Харківська 5 765,5 128 411,6 504 10 1 803,4 121,5 1 076,9
20 Херсонська 319,6 20,0 105 1 399,8 31,1 593,6
21 Хмельницька 2 326,7 16 738,8 147 1 928,2 397,0 676,7
22 Черкаська 2 422,1 9 013,1 83 4 1 295,1 766,9 861,7
23 Чернівецька 147,4 71,6 70 2 369 111,8 85,9
24 Чернігівська 1 627,8 1 989,5 64 14 732,7 130,6 805,5

– + + – – + –
Джерело: складено авторами на основі джерела [7]
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Таблиця 2
Стандартизовані значення основних показників
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1 Вінницька 0,207 0,044 -0,449 -0,486 -0,248 -0,229 1,041
2 Волинська -0,651 -0,409 -0,538 -0,503 -0,281 -0,244 -1,293
3 Дніпропетровська 3,101 3,484 3,262 3,393 4,717 4,783 0,961
4 Донецька 2,633 2,977 2,286 2,884 0,167 0,074 -0,326
5 Житомирська -0,624 -0,411 -0,449 -0,469 -0,284 -0,245 -0,396
6 Закарпатська -0,695 -0,410 -0,692 -0,435 -0,292 -0,250 -1,843
7 Запорізька 1,336 -0,158 1,021 0,581 -0,190 -0,088 1,001
8 Івано-Франківська 1,030 -0,311 -0,407 -0,486 -0,256 -0,211 -1,423
9 Київська -0,279 -0,389 -0,197 -0,469 -0,270 -0,249 -0,130
10 Кіровоградська -0,568 -0,389 -0,599 -0,486 0,480 -0,162 1,163
11 Луганська -0,104 -0,411 -0,090 -0,198 -0,283 -0,245 -0,307
12 Львівська -0,156 -0,406 0,372 0,699 -0,245 -0,214 -1,043
13 Миколаївська -0,416 0,109 -0,678 -0,131 -0,248 -0,247 0,535
14 Одеська -0,462 -0,409 0,382 0,056 -0,281 -0,250 1,091
15 Полтавська -0,205 -0,382 -0,608 -0,469 -0,209 -0,083 1,206
16 Рівненська -0,517 -0,355 -0,384 -0,435 -0,286 -0,249 -1,396
17 Сумська -0,481 -0,407 -0,533 -0,114 -0,284 -0,237 0,723
18 Тернопільська -0,637 -0,411 -0,687 -0,452 -0,257 -0,244 -0,581
19 Харківська 0,120 0,502 1,427 -0,334 -0,259 -0,243 1,358
20 Херсонська -0,680 -0,411 -0,435 -0,486 -0,288 -0,248 -0,102
21 Хмельницька -0,385 -0,292 -0,239 -0,486 -0,277 -0,227 0,149
22 Черкаська -0,371 -0,347 -0,538 -0,435 -0,269 -0,204 0,708
23 Чернівецька -0,705 -0,410 -0,599 -0,469 -0,288 -0,244 -1,635
24 Чернігівська -0,488 -0,397 -0,627 -0,266 -0,281 -0,243 0,538

min max max min min max min
-0,705 3,484 3,262 -0,503 -0,292 4,787 -1,843

Джерело: розраховано авторами

ознак кожної статистичної одиниці; k – номер 
ознаки; xik  – значення ознак номеру k для оди-
ниці номеру i; mk  – оцінка математичного спо-
дівання значення ознаки xik ; σ k  – стандартне 
відхилення ознаки номеру k.

Для подальшого аналізу знайдемо коор-
динати y k0  ідеальної багатовимірної одиниці 
(точки Y0 ), вибираючи кращі з наявних значень 
ознак:

y
y

yk

ik
i

ik
i

0 =
max , ,

max ,

якщо показник-стимулятор

якщо показник-деестимулятор.






 (2)

Вибрана таким чином багатовимірна оди-
ниця реально не існує, але з точки зору цілей 
аналізу є еталоном розвитку. Розрахуємо від-
стані кожної точки до еталона розвитку:

d y y i mi ik k
k

n

0 0

2

1

1= −( ) =
=

∑ , , , .         (3)

Чим ближче одиниця Xi  сукупності розта-
шована до точки еталона розвитку, тим менше 
буде значення di0 . Однак конкретне значення 
відстані не дає однозначної характеристики 
ступеня віддаленості одиниці сукупності від 
ідеальної точки. Більш інформативним є від-
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ношення di  відстані di0  до максимально мож-
ливої відстані d0  в сукупності багатовимірних 
одиниць, яка досліджується.

Для переходу до показника di  потрібно 
знайти статистичну оцінку величини d0 . Задля 
цього спочатку знаходимо середнє по всіх 
одиницях значення відстані до ідеальної точки 
M di0( ) :

M d d
m

di i
i

m

0 0 0
1

1( ) = =
=
∑                     (4)

й оцінку середнього квадратичного відхи-
лення від цієї відстані:

σ0 0 0

2

1

1
= −( )

=
∑m d di
i

m

.                   (5)

Величина d0  є оцінкою максимальної від-
стані й може бути знайдена з урахуванням 
«правила трьох сигм» :

d d0 0 03= + σ .                           (6)

Результати обчислень оцінки максимальної 
відстані di0 , проміжного показника ci

∗  й таксоно-
мічного показника регіонів Ci  наведено в табл. 3.

Далі для кожної і-ї одиниці сукупності Xi  
значення проміжного показника рівня розви-
тку знаходили за такою формулою:

c
d

di
i∗ = 0

0

.                               (8)

Таке відношення лежить в межах 0 1,[ ]  й авто-
матично відображає ступінь близькості і-ї оди-
ниці, тобто точки досліджуваної сукупності, 
до точки еталона розвитку. Кінцева формула 
показника рівня розвитку має такий вигляд:

C ci i= − ∗1 .                             (9)

Чим ближче до одиниці перебуває значення 
показника, тим вище рівень екологічної без-
пеки в регіоні.

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведених розрахунків регіони 
України можна поділити на чотири групи. До 
першої групи входять Харківська, Донецька, 
Львівська області. На їх території спостеріга-
ється певний екологічний баланс між обся-
гом забруднення й масштабами контрзаходів, 
вжиття яких забезпечує очищення довкілля. 
До другої групи можна віднести такі області, як 
Рівненська, Луганська, Волинська, Чернівецька, 
Київська, Запорізька, Хмельницька, Івано-
Франківська, Закарпатська, Житомирська, 
Херсонська. Так склалося, що на їх територіях 
вжиття заходів щодо забезпечення охорони 

Таблиця 3
Матриця відстаней значень показників від точки еталона розвитку

№ Область di0 ci
∗ Ci Група

19 Харківська 6,962231539 0,833843524 0,166156476
І4 Донецька 6,965175524 0,834196116 0,165803884

12 Львівська 7,130250604 0,853966614 0,146033386
16 Рівненська 7,320205745 0,876716915 0,123283085

ІІ

11 Луганська 7,382121876 0,884132406 0,115867594
2 Волинська 7,427225741 0,889534347 0,110465653

23 Чернівецька 7,441731482 0,891271652 0,108728348
9 Київська 7,443219686 0,891449889 0,108550111
7 Запорізька 7,44621908 0,891809117 0,108190883
21 Хмельницька 7,4618586 0,893682211 0,106317789
8 Івано-Франківська 7,482814593 0,896192041 0,103807959
6 Закарпатська 7,4920582 0,897299117 0,102700883
5 Житомирська 7,505129767 0,898864656 0,101135344

20 Херсонська 7,562009066 0,905676902 0,094323098
18 Тернопільська 7,592062007 0,909276244 0,090723756

ІІІ

14 Одеська 7,599351814 0,91014932 0,089850680
13 Миколаївська 7,621549305 0,91280784 0,087192160
1 Вінницька 7,738210546 0,926779972 0,073220028

22 Черкаська 7,785182335 0,932405629 0,067594371
24 Чернігівська 7,823577112 0,937004045 0,062995955
17 Сумська 7,843509455 0,939391276 0,060608724

ІV
3 Дніпропетровська 7,913314595 0,947751607 0,052248393
15 Полтавська 7,947086526 0,95179636 0,048203640
10 Кіровоградська 8,000444075 0,958186818 0,041813182

Джерело: розраховано авторами
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довкілля не здатні повністю покрити сукупні 
обсяги забруднення, однак порівняно критич-
ної ситуації не спостерігається. Тернопільська, 
Одеська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська 
області належать до третьої групи. В їх межах 
рівень забруднення екосистеми значно пере-
вищує кількість заходів, вжиття яких мало би 
бути спрямоване на встановлення екологічної 
рівноваги регіону, отже, вони потребують роз-
ширення. До четвертої групи можна віднести 
регіони, які перебувають на порозі екологічної 
кризи та потребують пріоритетного втручання 
через майже повну відсутність охоронних захо-

дів, вжиття яких змогло би стабілізували еколо-
гічний стан регіону.

Отже, використовуючи методологію та 
моделі таксономічного аналізу, ми можемо оці-
нити не тільки рівень забруднення екосистеми 
регіону, але й масштаб контрзаходів, вжиття 
яких відбувається на його території, а також 
визначити реальний рівень екологічної безпеки 
регіону. Це дасть змогу спрямувати заходи щодо 
стабілізації екологічного середовища туди, де це 
найбільш необхідно, розробити напрями соці-
альної політики та реформування економіки в 
регіонах з найгіршим станом екології.
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ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  
ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

BASIC DETERMINANTS OF PROFESSIONAL ACTIVITY LEVEL  
WITH RESTRICTED OPPORTUNITIES

Стаття присвячена виявленню детермінант професійної діяльності осіб з обмеженими можливос-
тями. Визначено основні причини низького рівня професійної активності осіб з особливими потре-
бами, які об’єднані в чотири групи, такі як сфера відносин осіб з обмеженими можливостями; сфера 
відносин працедавців; сфера умов праці; сфера елементів зовнішнього середовища. Дослідження 
свідчить про те, що чим більш функціональні обмеження, тим більш пасивне життя й апатія інвалідів, а 
також час, витрачений на повну інвалідність. Доведено, що пасивні установки до професійної активації 
частіше зустрічаються серед людей з інвалідністю від народження, ніж у тих, у кого інвалідність насту-
пила після досягнення 16 років. В рамках внутрішнього та зовнішнього вимірів визначені три основних 
галузі чинників (вміти; хотіти; могти), які суттєво впливають на прийняття рішень про активацію або 
деактивацію осіб з обмеженими можливостями. У кожній з цих трьох галузей виділені групи чинників, 
які важливі для професійної діяльності осіб з особливими потребами. Розроблено схему інтегратив-
ної взаємодії органів державної влади, осіб з обмеженими можливостями та бізнес-одиниць.

Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, професійна активність, зайнятість, ринок 
праці, внутрішні та зовнішні чинники, бізнес-одиниці.

Статья посвящена выявлению детерминант профессиональной деятельности лиц с ограничен-
ными возможностями. Определены основные причины низкого уровня профессиональной актив-
ности лиц с особыми потребностями, которые объединены в четыре группы, такие как сфера отно-
шений лиц с ограниченными возможностями; сфера отношений работодателей; сфера условий 
труда; сфера элементов внешней среды. Исследование свидетельствует о том, что чем функцио-
нальнее ограничения, тем пассивнее жизнь и больше апатия инвалидов, а также время, затрачен-
ное на полную инвалидность. Доказано, что пассивные установки к профессиональной активации 
чаще встречаются среди людей с инвалидностью от рождения, чем у тех, у кого инвалидность 
наступила после достижения 16 лет. В рамках внутреннего и внешнего измерений определены 
три основные области факторов (уметь; хотеть; мочь), которые существенно влияют на принятие 
решений об активации или деактивации лиц с ограниченными возможностями. В каждой из этих 
трех областей выделены группы факторов, которые важны для профессиональной деятельности 
лиц с особыми потребностями. Разработана схема интегративного взаимодействия органов госу-
дарственной власти, лиц с ограниченными возможностями и бизнес-единиц.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, профессиональная активность, заня-
тость, рынок труда, внутренние и внешние факторы, бизнес-единицы.
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The article is devoted to the identification of determinants of professional activity of persons with 
disabilities. The main reasons for the low level of professional activity of persons with special needs 
are identified, which are grouped into four groups: sphere of relations of persons with disabilities; the 
sphere of employer relations; the sphere of working conditions; to the elements of the environment. 
The study also suggests that the greater the functional limitations, the more passive life and apathy 
of the disabled, as well as the time spent on full disability. It has been proved that passive settings for 
professional activation are more common among people with disabilities than those who have a dis-
ability after the age of 16. Within the framework of internal and external dimension, three main areas of 
factors have been identified that significantly influence the decision to activate or deactivate persons 
with disabilities: to be able to cover all issues related to the training and support throughout the life of 
the professional activity of the disabled; want to includes the characteristics of the individual, the psy-
chological and social features of the disabled themselves and other people belonging to the generally 
accepted environment of the members of this community; can (this means covering all the objective 
factors on the part of the disabled and their environment, limiting the ability of people with anomalies 
to get a job that brings income to them). In each of these three areas, groups of factors were identified 
that are important for the professional activity of people with special needs. The scheme of integrated 
interaction of state authorities, persons with disabilities and business units is developed. The prior-
ity directions of work of employers, institutions and people with disabilities are determined. However, 
achievement of goals may be due to factors that motivate employers (the factors that have the greatest 
impact on the inclination of the disabled to seek, receive and continue work that generates income), 
institutions (direct, coordinate and control the work of such bodies, develops, formulates and presents 
substantiated proposals regarding the definition of the need for financial assistance, targeted loan, etc.) 
and people with disabilities (objective health and its subjective self-esteem, psychological conditions, 
attitude towards education, work, etc.).

Key words: persons with disabilities, occupational activity, employment, labor market, internal and 
external factors, business units.

Постановка проблеми. Проведення та про-
довження професійної діяльності людей з 
інвалідністю має велике значення як для чле-
нів цієї спільноти, так і для збалансованого 
економічного та соціального розвитку кра-
їни. Робота людей з інвалідністю дає змогу 
економіці використовувати потенціал цього 
населення, представники якого часто мають 
величезні ресурси знань та навичок. Для 
людей з обмеженими можливостями це дає 
змогу отримувати кошти, необхідні для утри-
мання домогосподарства, проведення систе-
матичної медичної реабілітації та закупівлі, 
обслуговування обладнання, що компенсує 
недоліки, спричинені порушенням здоров’я, 
а також реалізовувати інтереси та вживати 
позапланових заходів. Виконання дохідної 
роботи також є показником ефективності 
соціальної та професійної реабілітації. Отри-
мання роботи інвалідом та підтримання його 
є підтвердженням того, що процес реабілітації 
був правильним. Прийняття та продовження 
професійної діяльності інвалідів також пере-
шкоджає соціальному відторгненню членів 
цієї спільноти, оскільки вона дає змогу під-
тримувати більш широкі соціальні контакти, 
збагачуючи форми участі в суспільному житті, 
приносить задоволення й підвищує самоо-
цінку. На жаль, як наявні статистичні дані, так 
і результати проведених досліджень свідчать 
про низький рівень професійної активності 
людей з інвалідністю у працездатному віці в 

Україні. Статистичні дані показують, що тільки 
кожен четвертий інвалід, що належить до цієї 
вікової категорії, може й хоче працювати. 
Проведені дослідження також свідчать про 
низьку схильність інвалідів до занять і про-
довження професійної діяльності. Відсутність 
можливості або бажання працювати означає, 
що люди з інвалідністю втрачають можливість 
проходити професійну реабілітацію та пере-
важно живуть з низькими соціальними випла-
тами, що сприяє їх пауперизації.

Низький рівень професійної активності інва-
лідів є одним з основних факторів, що спону-
кають людей до дій, переважно законодавчих, 
спрямованих на зміну цієї ситуації. Проте про-
ведення ефективної політики в цій сфері вима-
гає систематичної діагностики ситуації та моні-
торингу впливу внесених змін на професійну 
діяльність людей з інвалідністю. Одним з дже-
рел інформації про вплив політики на стиму-
лювання та підтримку професійної діяльності 
цієї групи людей є визначення детермінант та 
чинників, які впливають на рівень професійної 
активності осіб з особливими потребами, що 
обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом така проблема є однією з най-
більш досліджуваних серед науковців, осо-
бливо закордонних, таких як A. Барчинський [1], 
М. Гумковська, О. Мачульська, Г. Сулейманова, 
Л. Фахрадова [2], які у своїх працях розглядали 
реальні бар’єри, які стримують професійну 
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активізацію осіб з особливими потребами, 
вивчали питання встановлення квот для пра-
цевлаштування та встановлення мінімальної 
кількості спеціальних робочих місць для такої 
категорії людей.

Дослідження таких вітчизняних науковців, 
як Г. Купалова [3], О. Лесько [3], Н. Коляденко 
[4], В. Панченко [5], О. Бабак, Н. Маліновська, 
В. Скаковська [6], присвячені питанням визна-
чення соціально-економічного становища інва-
лідів в Україні та проблемам їх соціального 
захисту за умови трансформації економіки, 
проблемам надання соціальної допомоги осо-
бам з обмеженими можливостями. Однак, 
незважаючи на значну кількість наукових праць 
учених, особливо закордонних, питання про-
фесійної активації осіб з особливими потре-
бами залишаються архіважливими, що визна-
чило тему, мету та змістовну спрямованість 
дослідження.

Метою статті є визначення основних детер-
мінант професійної активності людей з обме-
женими можливостями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літератури, що представляє результати 
досліджень з оцінювання рівня професійної 
активності людей з обмеженими можливос-
тями та діагностики основних детермінант у 
цій галузі, доводить складність цього питання. 
Вплив на рівень професійної активності цієї 
соціальної групи на українському ринку праці 
має багато чинників. Їх кількість настільки 
велика, а вплив настільки різноманітний, що в 
принципі кожна інклюзивна людина повинна 
розглядатись індивідуально під час активації. 
Фактори, що визначають рівень професійної 
активності цієї групи, включають самих людей 
з обмеженими можливостями, установи (як 
правило, ними є державні органи влади, від-
повідальні за застосовані правові норми й 
політику в цій галузі) та інших учасників ринку 
праці. Найчастіше такі чинники діляться на такі 
два основних типи:

– зовнішні, що включають всі чинники, влас-
тиві загальноприйнятому оточенню інваліда як 
в матеріальному, так і в соціальному світах; 
наявну інфраструктуру й ступінь її адаптації до 
потреб людей з обмеженими можливостями, 
ставлення найближчих родичів та друзів, пра-
цедавців, посадових осіб, економічне стано-
вище компанії та тип проведеної кадрової полі-
тики, а також саму організацію, що впливають 
на готовність і здатність виконувати оплачувану 
роботу інвалідом; крім цього, до факторів, що 
впливають на професійну активацію осіб з осо-
бливими потребами, можуть бути віднесені 
правові, адміністративні, економічні та соці-
ально-демографічні фактори;

– внутрішні, до яких найчастіше відносяться 
фактори, які належать до інвалідів, пов’язані 
з типом і ступенем пошкодження організму, 
віком, в якому виникла дисфункція організму, 
та його наслідками для раніше виконаної 
роботи, рисами характеру, професійними ком-
петенціями та рівнем освіти, що означає, що всі 
ці фактори впливають безпосередньо на про-
фесійну діяльність інваліда, готовність до пра-
цевлаштування, соціальний капітал і курс про-
фесійної та навчальної біографії.

Експерти, що займаються питаннями про-
фесійної діяльності, роблять спроби класифіку-
вати детермінанти, які можуть зробити істотний 
вплив на готовність інвалідів шукати й викону-
вати роботу, яка приносить дохід. Так, напри-
клад, науковці у своєму дослідженні [7] ділять 
їх на п’ять груп чинників, таких як соціально-
демографічні (рівень освіти, вік виникнення 
інвалідності, стать, сім’я, матеріальне стано-
вище); медичні (ступінь, тип і тривалість непра-
цездатності, ускладнення зі здоров’ям, викли-
кані безпосередньо травмою тіла, появою 
психіатричних симптомів, здатністю функціо-
нувати, суб’єктивною оцінкою фізичного стану 
та можливістю його поліпшення); психологічні 
та соціальні (ставлення робочого середовища 
до інвалідності загалом та інваліда зокрема, 
форми проведення вільного часу, статеве 
життя інваліда, рівень професійних устремлінь, 
оцінювання їх незалежності від навколишнього 
середовища); професійні (ситуація на ринку 
праці, пов’язана зі стабільністю зайнятості про-
фесійна кваліфікація, передбачувана профе-
сійна позиція, приналежність до профспілки, 
ієрархія професійної діяльності); особистісні 
(рівень інтелекту, мотивація до роботи, спро-
можність адаптуватися до змін і здатність до 
самоконтролю емоцій та самокритики).

З іншого боку, польські автори [1] звертають 
увагу на той факт, що отримання роботи інва-
лідом є збігом багатьох різних видів сприятли-
вих факторів, які різняться за рівнем чутливості 
до зовнішніх чинників. Причини низького рівня 
професійної активності інвалідів діляться на 
такі чотири основних сфери (рис. 1).

1) Сфера відносин людей з обмеженими 
можливостями. Ця сфера відображає перш 
за все явні проблеми такої категорії людей, 
до яких слід віднести проблеми зі здоров’ям, 
низьку схильність людей продовжувати та 
розвивати діяльність, яка приносить дохід. 
У зв’язку з цим можна виділити п’ять осно-
вних груп причин, таких як додаткові потреби 
людей з обмеженими можливостями (за цією 
групою причин виникла необхідність прово-
дити систематичну медичну реабілітацію за 
умови перебування під постійним наглядом 
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фахівців і користування послугами з догляду); 
психічні здібності інвалідів (ця група причин, 
що сприяють зниженню схильності до про-
фесійної діяльності, включала меншу кон-
центрацію уваги, більш часте нетерпіння та 
занепокоєння); обмеження, що виникають з 
інвалідністю (наслідки нанесення шкоди орга-
нізму, що стосуються адаптації умов, місця, 

типу й часу роботи до потреб і можливостей 
людей з обмеженими можливостями); проти-
показання (в цю групу причин входять вік, стан 
здоров’я, а також тип і ступінь інвалідності); 
психологічний профіль (в цю групу увійшли такі 
чинники, як низький рівень очікувань інвалідів 
та встановлення контактів, низька самооцінка, 
апатія, відсутність мотивації щодо пошуку 
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низька продуктивність праці 

психологічні особливості людей з 
обмеженими можливостями 

обмеження, що виникають з 
інвалідністю 

психічні особливості людей з 
обмеженими можливостями 

додаткові потреби людей з 
обмеженими можливостями 

додаткові обов’язки 

збільшення експлуатаційних витрат 
підприємства 

забобони і стереотипи 

функціональні бар’єри 

можливі зміни й адаптація технічної 
інфраструктури компанії 

впровадження технічних та 
організаційних змін 

ставлення колег і начальника до 
працівника з обмеженими 

можливостями 

правове регулювання 

ситуація на ринку праці 

функціонуюча система підтримки 
професійної реабілітації людей з 
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Рис. 1. Причини низького рівня професійної активності інвалідів
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роботи; низька продуктивність праці (група 
чинників, обумовлених низькою кваліфікацією 
та професійними навичками більшості інвалі-
дів, адже люди з обмеженими можливостями 
порівняно з іншою частиною трудових ресур-
сів мають більш низький рівень освіти, менше 
можливостей для отримання нових професій-
них кваліфікацій; нижчу продуктивність, якість 
роботи й мобільність, що прямо корелюють з 
типом хвороби; більш короткий робочий час, 
обумовлений вищим ступенем інвалідності та 
встановленими законом правами, що регулю-
ють робочий час інвалідів)).

2) Сфера ставлення працедавців. В цю сферу 
причин включені такі три групи детермінантів, 
як додаткові обов’язки (та категорія обов’язків, 
які пов’язані з веденням додаткової статистич-
ної звітності та додатковими розрахунками); 
збільшення експлуатаційних витрат підприєм-
ства (під час працевлаштування людини з обме-
женими можливостями потрібне створення 
відповідних умов праці, що тягне додаткові 
витрати економічного та соціального харак-
теру); забобони і стереотипи, які не дають мож-
ливості людям з аномаліями повністю реалізу-
ватись у суспільстві.

3) Умови робочого середовища. До цієї групи 
причин низької професійної активності інвалі-
дів віднесені такі групи факторів, як внесення 
можливих змін та адаптація технічної інфра-
структури підприємства відповідно до потреб і 
можливостей інваліда; внесення змін технічного 
та організаційного характеру (забезпечення 
надання медичної допомоги та систематичної 
участі в реабілітаційних процедурах, технологіч-
них та організаційних змінах на підприємстві); 
ставлення колег і керівників до працівника-
інваліда (ця група причин включає негативні 
стереотипи щодо працівників-інвалідів, якість 
виконуваної ними роботи, встановлені законом 
привілеї працюючим інвалідам та ризик конку-
рентоспроможності для людей з обмеженими 
можливостями, що відчувається іншими групами 
працівників); функціональні бар’єри (наприклад, 
комунікаційні, технічні та архітектурні бар’єри).

4) Елементи зовнішнього середовища. Вони 
були розділені на чотири групи причин низь-
кої професійної активності інвалідів, такі як 
бар’єри під час працевлаштування осіб з обме-
женими можливостями (ця група причин була 
розділена на такі типи перешкод, як функці-
ональні, що включають перешкоди, які зава-
жають людям з обмеженими можливостями 
рухатися та спілкуватися (міські, транспортні, 
технічні, архітектурні та комунікаційні); пси-
хосоціальні (сегрегація та соціальна ізоляція 
людей з обмеженими можливостями); бар’єри, 
що впливають на рівень розвитку людей з 

обмеженими можливостями, до яких можна 
віднести бар’єри, що перешкоджають доступу 
до інформації та утворення; фінансові, зокрема 
фінансові можливості державного бюджету. 
Функціонуюча система підтримки професійної 
реабілітації людей з аномаліями є нестабільною 
системою професійної реабілітації, має складні 
й комплексні процедури, а також розрізнені та 
диверсифіковані можливості фінансування.  
Ситуація на ринку праці характеризується рів-
нем послуг в галузі консультування й працев-
лаштування, а також додатковим навчанням 
людей з обмеженими можливостями, високим 
рівнем безробіття, відсутністю пропозицій про 
роботу для інвалідів та їх конкурентоспромож-
ністю на ринку праці; правове середовище від-
значається наявними правовими нормами.

Дослідження вчених цієї проблеми дали 
змогу представити інтерактивну модель, яка 
пояснює причини для людей з обмеженими 
можливостями щодо прийняття рішень в цій 
галузі. У цій моделі детермінанти, що вплива-
ють на професійну активізацію інвалідів, були 
розділені на два основних виміри, а саме вну-
трішні (індивідуальні, включаючи індивідуальні 
характеристики та схильність окремих осіб) та 
зовнішні (навколишні, що містять усі фактори 
в проксимальному та віддаленому оточенні 
людей з обмеженими можливостями) (рис. 2). 
Кожен із зазначених чинників є важливим, але 
дуже часто активність або інвалідність людей 
з обмеженими можливостями є результатом 
взаємодії між собою.

В рамках внутрішнього та зовнішнього 
виміру були визначені три основних галузі 
чинників, які суттєво впливають на прийняття 
рішень про активацію або деактивацію осіб з 
обмеженими можливостями.

– Вміти (охопити всі питання, пов’язані з 
навчанням та підтримкою протягом усього 
життя професійної активності інвалідів).

– Хотіти (включає особливості індивідуума, 
психологічні та соціальні риси самих інвалідів 
та інших людей, що належать до загальновизна-
ного середовища членів цієї спільноти).

– Могти (охопити всі об’єктивні чинники з 
боку інвалідів та їх середовища, що обмежують 
здатність людей з аномаліями влаштуватись на 
роботу, яка приносить їм дохід).

У кожній з цих трьох галузей були виділені 
групи чинників, які важливі для професійної 
діяльності людей з обмеженими можливос-
тями (рис. 2).

Суб’єктний склад учасників професійної 
активізації осіб з обмеженими можливостями 
можна розглянуто шляхом взаємодії осіб з 
обмеженими можливостями з державними 
органами влади, закладами вищої освіти та біз-
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нес-одиницями (рис. 3). Згідно з рис. 3 визна-
чені пріоритетні напрями роботи працедавців, 
установ і людей з обмеженими можливостями. 
Проте досягнення цілей є можливим за рахунок 
факторів, що мотивують працедавців, установи 
та людей з обмеженими можливостями.

Наприклад, мотивуючі фактори для профе-
сійної активізації людей з обмеженими мож-
ливостями можна узагальнити в такі блоки, як 
об’єктивний стан здоров’я та його суб’єктивна 
самооцінка (час придбання інвалідності, ступінь 
інвалідності, суб’єктивне ставлення до інвалід-
ності, доказ неможливості виконувати роботу 
через стан здоров’я); психологічні умови (про-
фесійна самооцінка, сприйняття себе у сус-
пільстві, особливості характеру); ставлення 
до науки, освіти та праці (переконання себе у 
власній винахідливості або неможливості вико-
нувати роботу професійно з позиції віку, стану 
здоров’я або рівня інвалідності); соціальне 
походження та можливості домашнього госпо-
дарства (підходи до виховання з боку родини 
до особи з аномаліями, економічна ситуація 
родини); системні можливості та доступ до 
закладів підтримки (реабілітаційно-медичний 
спосіб мислення щодо осіб з обмеженими 
можливостями, переконання в неможливості 
працевлаштування, архітектурні бар’єри, 
обов’язкова правова система щодо соціаль-
ного забезпечення та працевлаштування).

Наступна група детермінант з боку бізнес-
одиниць (працедавців) демонструє ті чинники, 
які мають найбільший вплив на схильність 
інвалідів до пошуку, прийому та продовження 
роботи, яка приносить дохід.

До таких чинників належать залучення пра-
цедавців до можливості працевлаштування 
осіб з обмеженими можливостями (пропо-
зиція місць праці, особливо особам із лег-
ким рівнем інвалідності, працевлаштування 
осіб з інвалідністю на посадах, які вимагають 
низької кваліфікації, взаємозамінність робо-
чих місць, фінансова ситуація фірми); органі-
заційна культура фірми (рівень спеціалізації 
робочих місць, організація робочого часу, 
розміри фірми, адміністративні компетенції); 
спосіб мислення (побоювання додаткових 
витрат, побоювання адміністративних витрат, 
побоювання витрат, пов’язаних із залежнос-
тями працівників); системні вимоги, перш за 
все правові (недостатня інформація про осіб 
з обмеженими можливостями, недосконалість 
правового середовища, недостатня інформа-
ція про умови та можливості працевлашту-
вання такої категорії осіб).

Група детермінант із боку державних органів 
влади демонструє ті чинники, які спрямовують, 
координують та контролюють роботу таких 
органів, розробляє, формує та подає обґрунто-
вані пропозиції стосовно визначення потреби 
щодо надання фінансової допомоги, цільової 
позики, дотацій роботодавцям на створення 
робочих місць для працевлаштування осіб з 
інвалідністю, забезпечення функціонування 
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю 
та дітей з інвалідністю відповідно до законо-
давства, фінансування заходів, спрямованих 
на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб 
з інвалідністю, фінансування витрат на про-
фесійну підготовку, підвищення кваліфікації 

Рис. 2. Чинники, які впливають на рівень професійної активності  
осіб з обмеженими можливостями
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та перепідготовку осіб з інвалідністю, а також 
інші заходи відповідно до законодавства, бере 
участь у розробленні та вдосконаленні актів 
законодавства у сфері соціального захисту та 
працевлаштування, зокрема створення робо-
чих місць для осіб з інвалідністю [8].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, дослідження, присвячені вияв-
ленню детермінант професійної діяльності 
інвалідів, свідчать про те, що ці заходи визна-
чаються багатьма факторами, які виходять за 
межі та взаємодіють з різними сильними сторо-
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Рис. 3. Суб’єктний склад учасників професійної активізації  
осіб з обмеженими можливостями
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нами. Це зумовлює те, що важко діагностувати 
ситуацію з цією категорією трудових ресурсів 
через складність проблеми, а також сплану-
вати активізацію діяльності. Кількість чинників, 
що відповідають за прийняття рішень про про-
фесійну діяльність осіб з особливими потре-
бами, настільки велика, що їх слід розглядати 
на індивідуальному рівні як окремий випадок. 
Це негативно впливає на ефективне планування 
діяльності та створення інструментів підтримки 
професійної діяльності людей з інвалідністю. 
Важко розробити набір рішень, які принесуть 
позитивні результати кожній особі, яка має 
посвідчення інвалідності. Група людей з інвалід-
ністю внутрішньо відрізняється від ставлення до 
праці, психосоціальних та соціально-демогра-
фічних характеристик. Зовнішні детермінанти, 
такі як ситуація на ринку праці, ставлення пра-
цедавців, співробітників, батьків та опікунів, 
якість, доступність та ефективність інститутів та 
організацій, які підтримують професійну діяль-

ність цієї спільноти та освітніх установ, а також 
політика ринку праці, також мають вплив. На 
наш погляд, позитивний вплив на рівень профе-
сійної активації осіб з особливими потребами 
будуть спричиняти інформаційна діяльність, яка 
спрямована на працедавців; організація інфор-
маційної або медіа-кампанії, що інформує про 
можливості працевлаштування людей з інва-
лідністю; розвиток служб працевлаштування, 
консультування та професійне консультування; 
технічні консультаційні послуги. Очікуваними 
рішеннями працедавців, які матимуть позитив-
ний вплив на їх готовність до працевлаштування 
працівників-інвалідів, є більші можливості для 
отримання субсидій, відшкодування та компен-
сації за працевлаштування інвалідів, збільшення 
можливостей та видів знижок і концесій. Під-
тримка професійної діяльності з боку держави 
має вирішуватися, охоплюючи всіх людей з 
обмеженими можливостями та влаштовуючи їх 
працедавців.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ

FACTOR ANALYSIS OF THE FORMATION OF POSITIVE  
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE COLLECTIVE

У статті проаналізовано теоретичні аспекти та напрями тлумачення терміна «соціально-пси-
хологічний клімат» низкою науковців. Сформульовано таке визначення досліджуваного явища: 
соціально-психологічний клімат – це спільне сприйняття працівниками сукупності внутрішніх 
умов організації, що характеризується внутрішнім, емоційним настроєм трудового колективу та 
виявляється як складова системи взаємовідносин колективу організації. Визначено, що соціально-
психологічний клімат у колективі формується під впливом багатьох різноманітних факторів, які 
можна об’єднати в такі групи, як організаційно-функціональні, економічні, управлінські, психо-
логічні, професійно-кваліфікаційні, правові, інформаційні, світоглядно-культурні та феліцитарні. 
Виділено перелік умов, дотримання яких є запорукою сприятливого соціально-психологічного 
стану в колективі підприємства, задоволеності працівників трудовою діяльністю, високого рівня 
продуктивності праці.

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, трудовий колектив, продуктивність праці, 
феліцитарна політика.

В статье проанализированы теоретические аспекты и направления толкования термина «соци-
ально-психологический климат» рядом ученых. Сформулировано такое определение исследуе-
мого явления: социально-психологический климат – это общее восприятие работниками сово-
купности внутренних условий организации, что характеризуется внутренним, эмоциональным 
настроением трудового коллектива и проявляется как составляющая системы взаимоотноше-
ний коллектива организации. Определено, что социально-психологический климат в коллективе 
формируется под влиянием многих различных факторов, которые можно объединить в такие 
группы, как организационно-функциональные, экономические, управленческие, психологиче-
ские, профессионально-квалификационные, правовые, информационные, идейно-культурные 
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ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІА ЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

и фелицитарные. Выделен перечень условий, соблюдение которых является залогом благопри-
ятного социально-психологического состояния в коллективе предприятия, удовлетворенности 
работников трудовой деятельностью, высокого уровня производительности труда.

Ключевые слова: социально-психологический климат, трудовой коллектив, производитель-
ность труда, фелицитарная политика.

The socio-psychological climate of the collective is one of the main factors that determine the effi-
ciency of labor activity of the staff and of the enterprise as a whole. The favorable state of the socio-psy-
chological climate is one of the main reasons for the growth of productivity, increasing staff satisfaction 
with working conditions and relationships with colleagues. It is necessary to identify and study the 
factors of creating a socio-psychological climate to create a positive atmosphere in the labor collective. 
The purpose of the article is to identify and analyze the factors of formation of socio-psychological cli-
mate and study the conditions of their beneficial impact on the work of the collective. The author formed 
the definition of the investigated phenomenon. Socio-psychological climate is a common perception 
of employees of the set of internal conditions of the organization, which is characterized by internal, 
emotional mood of the workforce and manifests itself as a component of the system of relations of the 
collective organization. It is determined that the socio-psychological climate in the collective is formed 
under the influence of many different factors. They can be combined into the following groups: organi-
zational-functional, economic, managerial, psychological, vocational qualification, legal, informational, 
ideological-cultural and phelicitis. Formation of a favorable socio-psychological climate in the team 
is possible in the absence of the negative influence of these factors. The governing bodies of enter-
prises must ensure decent working conditions, optimal wages, career prospects and the opportunity to 
improve the skills of staff, conduct a democratic leadership style, positive psychological atmosphere, 
ensure the documentary consolidation of labor relations, organize a system of information flows in the 
enterprise, promote development of corporate culture. These conditions are a guarantee of a favorable 
state of the socio-psychological climate in the company’s collective, employee satisfaction with work, 
high level of productivity.

Key words: socio-psychological climate, labor collective, labor productivity, felicar politics.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
спостерігається зростання інтересу до значення 
стану соціально-психологічного клімату для 
злагодженої та продуктивної діяльності трудо-
вого колективу. Стан соціально-психологічного 
клімату виражає рівень соціального та психо-
логічного розвитку колективу, а також його 
резервів з перспективою більш повної реаліза-
ції. Створення та підтримку сприятливого стану 
соціально-психологічного клімату в колективі 
можна забезпечити шляхом регулювання фак-
торів його формування, що є можливим після їх 
виявлення та детального дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
проблемних аспектах соціально-психологіч-
ного клімату в трудовому колективі зосеред-
жували увагу у своїх наукових працях україн-
ські та зарубіжні вчені. Сутність, особливості 
формування та дослідження соціально-пси-
хологічного клімату запропоновані в роботах 
Б.Д. Паригіна [1], Ю.Л. Неймера [3], В.М. Шепеля 
[4], Н.І. Бігуна [6], В.С. Лозниці [7], А.М. Бан-
дурки [8], Д. МакГрегора [9], А.О. Комашні [11] 
та інших науковців. Однак, незважаючи на зна-
чну кількість та високий рівень наукових робіт 
у цьому напрямі, досі вченими не сформовано 
єдиного підходу до визначення поняття соці-
ально-психологічного клімату, дискусійним 
залишається питання виділення та значущості 
факторів впливу на формування соціально-
психологічного клімату в колективі.

Метою статті є дослідження факторів, що 
здійснюють вплив на формування сприятли-
вого соціально-психологічного клімату. Мета 
розкривається в таких завданнях, як з’ясування 
напрямів визначення та формулювання тлума-
чення поняття «соціально-психологічний клі-
мат»; виявлення та дослідження факторів фор-
мування соціально-психологічного клімату; 
визначення сприятливих умов реалізації дослі-
джуваних факторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах соціально-психологічний 
клімат посідає чільне місце серед чинників 
підвищення рівня продуктивності праці. Акту-
альність проблем соціально-психологічного 
клімату обумовлює необхідність створення та 
підтримки позитивної емоційної атмосфери в 
колективі задля забезпечення умов повної реа-
лізації працівниками своїх здібностей.

Соціально-психологічний клімат є важливим 
чинником ефективної діяльності будь-якого 
трудового колективу. Для дослідження фак-
торів його формування необхідно розкрити 
сутність поняття «соціально-психологічний клі-
мат» (табл. 1).

Нині науковцями не сформований єдиний 
підхід до визначення сутності соціально-пси-
хологічного клімату. Це є наслідком наявності 
значної кількості факторів впливу на клімат, 
різної пріоритетності цих факторів для кожного 
окремого вченого.
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На основі даних табл. 1 можна виділити 
декілька основних напрямів визначення 
поняття «соціально-психологічний клімат». 
Б.Д. Паригін і Л.Е. Орбан-Лембрик визначають 
соціально психологічний клімат як емоційний 
настрій колективу; В.М. Шепель, Ю.Л. Неймер 
тлумачать вищенаведений термін як внутрішній 
стан трудового колективу; Н.І. Бігун та В.В. Мос-
каленко у своїх працях наводять визначення 
соціально-психологічного клімату як аспекту 
системи відносин колективу; характеристика 
досліджуваного терміна як сукупності вну-
трішніх психологічних умов організації здій-
снена в роботах В.С. Лозниці, А.М. Бандурки, 
С.П. Бочарової, Е.В. Землянської; Д. МакГре-
гор, М.Л. Гріффін розглядають соціально-пси-
хологічний клімат як трудове середовище в 
контексті сприйняття працівником.

На основі проведеного аналізу тлума-
чення терміна «соціально-психологічний клі-
мат» сформовано власне визначення цього 
поняття, яке запропоновано розглядати з 
використанням комплексного підходу до 
з’ясування сутності.

Отже, соціально-психологічний клімат – це 
спільне сприйняття працівниками сукупності 
внутрішніх, емоційних, психологічних, світо-
глядно-культурних, трудових умов організа-
ції, що сприяє або перешкоджає продуктивній 
діяльності колективу та особистісному, феліци-
тарному розвитку його членів.

Запорукою формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату трудового 
колективу є виявлення та регулювання факто-
рів, що впливають на цей клімат. Регулювання 
зазначених факторів для забезпечення їх спри-
ятливого впливу задля підвищення ефектив-
ності трудової діяльності є можливим лише 
після їх виділення та детального вивчення.

Існує значна кількість різноманітних фак-
торів, що здійснюють вплив на формування 
соціально-психологічного клімату в трудовому 
колективі та визначають характер його стану.

Очевидно, що соціально-психологічний клі-
мат формується в результаті впливу багатьох 
факторів, які можуть позначатися на ньому 
як позитивно, так і негативно, тому важливим 
завданням керівників є забезпечення сприят-

Таблиця 1
Визначення поняття «соціально-психологічний клімат»

Автор
Напрям 

визначення 
поняття

Визначення соціально-психологічного клімату

Б.Д. Паригін Емоційний настрій 
колективу

Переважна й відносно стійка духовна атмосфера або 
психічний настрій колективу, що виявляється як у 
ставленні людей один до одного, так і в їх ставленні до 
спільної діяльності [1, с. 276].

Л.Е. Орбан-
Лембрик

Морально-психологічний настрій, який відтворюється у 
взаєминах в колективі; умови, що створюють ефективний 
процес трудової діяльності [2, с. 214].

Ю.Л. Неймер Внутрішній стан 
колективу

Внутрішній стан будь-якої спільноти, що відображає її 
комплексну здатність досягати поставлених цілей [3].

В.М. Шепель Стійкий внутрішній емоційно-моральний стан колективу, 
в якому відображаються настрій людей, їх громадська 
думка, ставлення один до одного, матеріальні й духовні 
цінності, дух колективу [4, с. 254].

В.В. Москаленко Аспект системи 
відносин 
колективу

Моральна й емоційна аспекти системи людських 
відносин, що склалися в групі [5, с. 555].

Н.І. Бігун Якісний аспект міжособистісних відносин, що виявляється 
у сукупності внутрішніх умов, які сприяють продуктивній 
спільній діяльності або перешкоджають їй [6, с. 51].

В.С. Лозниця Сукупність 
внутрішніх 
психологічних 
умов організації

Сукупність внутрішніх характеристик організації, що 
формуються в процесі розвитку та життєдіяльності 
групи, колективу [7, с. 155].

А.М. Бандурка, 
С.П. Бочарова, 
Е.В. Землянська

Сукупність психологічних умов, що сприяють спільній 
продуктивній діяльності або перешкоджають їй [8, с. 117].

Д. МакГрегор Сприйняття 
працівником 
трудового 
середовища

Внутрішні функції організації, виражені через призму 
сприйняття співробітниками [9].

М.Л. Гріффін Безпосереднє сприйняття працівником його робочого 
середовища [10].
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ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІА ЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ливих умов реалізації вищенаведених факторів 
соціально-психологічного клімату (табл. 2).

Сьогодні формується тенденція до враху-
вання феліцитарної політики (від лат. «фелі-
цитас» – «щастя») управління персоналом, яка 
передбачає, що щастя співробітника залежить 
від суспільства, його благополуччя та соці-
ально-психологічного клімату, за які відпові-
дає організація. Загалом проблема людського 
щастя стоїть досить гостро, адже успіх того чи 
іншого проекту може триматись на рівні щастя 
в колективі. Проте щастя не завжди пропо-
рційне нововведенням або мотиваційним сти-
мулам, адже продуктивність праці може зрос-
тати, а рівень щастя у групі – зменшуватись.

Таким чином, практичними задачами керів-
ництва будь-якої організації повинні бути 
забезпечення працівників гідними умовами 
праці та достойним рівнем заробітної плати, 
сприяння формуванню позитивної психологіч-
ної атмосфери в колективі, відсутності тиску з 
боку керівництва, гарантування нормативно-
правового регулювання трудової діяльності, 
відповідності кваліфікації працівника займа-
ній посаді, організація інформаційних потоків, 

створення або вдосконалення корпоративної 
культури, яка відображає місію та цілі підпри-
ємства. Наведені вище заходи є умовами фор-
мування та стійкості позитивного стану соці-
ально-психологічного клімату, що забезпечує 
ефективність спільної діяльності членів колек-
тиву та більш повну реалізацію працівниками 
своїх здібностей.

Висновки з проведеного дослідження. Тру-
довий колектив є фундаментом для зростання 
та розвитку підприємства, тому соціально-пси-
хологічний клімат колективу є одним з голо-
вних елементів успішної діяльності підпри-
ємства. Це зумовлене підвищенням вимог до 
результативності колективної праці, складно-
щами під час вибору методів управління персо-
налом та регулювання міжособистісних відно-
син працівників.

За результатами дослідження з’ясовано, що 
соціально-психологічний клімат формується 
під впливом значної кількості факторів, вияв-
лення й дослідження яких є основою визна-
чення шляхів поліпшення його стану. Задоволе-
ність працівників своєю діяльністю, постійний 
розвиток психологічних резервів персоналу, 

Таблиця 2
Фактори соціально-психологічного клімату та умови їх сприятливої реалізації

Фактори соціально-
психологічного клімату Умови сприятливого впливу цих факторів

Організаційно-
функціональні фактори

–	 Задовільні умови праці;
–	 раціональний режим роботи та відпочинку;
–	 ефективна організація праці.

Економічні фактори –	 Ефективна система оплати праці;
–	 розвинена система матеріального стимулювання (премії, 
винагороди, пільги).

Управлінські фактори –	 Демократичний стиль управління;
–	 новітні методи управління персоналом.

Психологічні фактори –	 Тісні взаємини між колегами та між керівником і підлеглими;
–	 швидке виявлення та розв’язання конфліктів;
–	 психологічна сумісність членів колективу.

Професійно-кваліфікаційні 
фактори

–	 Висока кваліфікація персоналу;
–	 розвинена система адаптації;
–	 перспектива кар’єрного зростання.

Правові фактори –	 Наявність нормативно-правових актів, що регулюють трудову 
діяльність персоналу;
–	 законодавча захищеність працівників (наявність трудового 
договору, посадових інструкцій).

Інформаційні фактори –	 Раціональна організація інформаційних потоків;
–	 чітка постановка завдань;
–	 розмежування формального та особистого спілкування.

Світоглядно-культурні 
фактори 

–	 Наявність корпоративної культури;
–	 привабливість колективу для нових членів;
–	 високий соціальний статус членів колективу.

Особистісний розвиток –	 Можливості кар’єрного зростання;
–	 розширення світогляду.

Феліцитарна політика Сукупність умов, що робить людину щасливою від здійснення 
групової трудової діяльності.

Джерело: складено авторами на основі джерел [11; 12]
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підвищення рівня продуктивності праці та 
зростання показників ефективності функціо-
нування будь-якого підприємства можна забез-
печити лише за наявності сприятливого соці-
ально-психологічного клімату в колективі.

Перспективою подальших досліджень у 
цьому напрямі є вдосконалення засобів регу-
лювання факторів впливу на соціально-психо-
логічний клімат задля підтримки його сприят-
ливого стану в колективі.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ 
ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT  
OF THE POLICY OF INTERNAL STATE BORROWING OF UKRAINE

У статті проведено дослідження сучасного ринку здійснення державних запозичень та проана-
лізовано інституційне забезпечення управління ними. Визначено особливості державних запози-
чень в Україні. Виходячи із цього, можемо сказати, що сьогодні економічна ситуація характеризу-
ється нестабільністю, нарощенням кредитних зобов’язань, проблемами соціально-економічного 
характеру, низьким рівнем боргової безпеки, застоєм у перспективних галузях промисловості 
тощо. Загальний обсяг державного боргу України перебуває нині на значному рівні, а темпи його 
зростання виглядають загрозливими. З огляду на таку ситуацію, що склалася в Україні за останні 
роки у зв’язку із залежністю від зовнішнього кредитування та перспективами довгих років повер-
нення отриманих коштів, питання вдосконалення управління політикою внутрішніх державних 
запозичень є актуальним і надзвичайно важливим. Проведений аналіз ринку державних цінних 
паперів дав змогу визначити напрями підвищення ефективності державних запозичень як важли-
вого інструмента фінансової політики. 

Ключові слова: державний кредит, дефіцит бюджету, державні запозичення, фінансування 
державних витрат, заощадження, державні інвестиції, ринок державних цінних паперів.

В статье проведено исследование современного рынка осуществления государственных зай-
мов и проанализированы институты обеспечения управления ими. Определены особенности госу-
дарственных заимствований в Украине. Исходя из этого, можем сказать, сегодня экономическая 
ситуация характеризуется нестабильностью, наращиванием кредитных обязательств, пробле-
мами социально-экономического характера, низким уровнем долговой безопасности, застоем 
в перспективных отраслях промышленности и тому подобное. Общий объем государственного 
долга Украины находится сейчас на значительном уровне, а темпы его роста выглядят угрожаю-
щими. Учитывая такую ситуацию, которая сложилась в Украине за последние годы в связи с зави-
симостью от внешнего кредитования и перспективою долгих лет возврата полученных средств, 
вопрос совершенствования управления политики внутренних государственных заимствований 
является актуальным и чрезвычайно важным. Проведенный анализ рынка государственных цен-
ных бумаг позволил определить направления повышения эффективности государственных заим-
ствований как важного инструмента финансовой политики.

Ключевые слова: государственный кредит, дефицит бюджета, государственные заимствова-
ния, финансирование государственных расходов, сбережения, государственные инвестиции, 
рынок государственных ценных бумаг.

At the beginning of the XXI century. For Ukraine, the development and increase of the efficiency 
of the domestic state borrowing market remains topical. Given the general downturn in the country's 
economy (falling of the gross domestic product, which we know is the basis of the financial support 
of the state, increase of the share of defense expenditures, etc.), government borrowing is an integral 
part of the state financial policy. The following factors have had a major impact on the current state 
of Ukraine's economy: annexation of the Crimea, military conflict in the eastern part of the country. 
The combination of these factors negatively affected the economic and social indicators of Ukraine's 
development. Therefore, the issue of covering the budget deficit at this stage of development is one 



114

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

of the priorities. The article analyzes the current market for the implementation of state borrowing and 
analyzes the institutional support for managing them. The features of state borrowing in Ukraine are 
determined. The analysis of the government securities market made it possible to determine the direc-
tions of increasing the efficiency of government borrowing as an important tool of financial policy. To 
reduce the negative impact of state borrowing is necessary by increasing the efficiency of their use in 
the processes of development of the national economy. Thus, the effectiveness of government bor-
rowing will increase in the real sector of the economy, since the attraction of financial resources in the 
form of targeted lending or investing in the process of implementing investment potential in the areas 
of material production and transport, information technology will increase budget revenues, increase 
investment attractiveness of enterprises, reduce financial threats. It is worthwhile to carry out medi-
um-term planning of state borrowing taking into account the development trends of the national and 
world economy. Consequently, it is necessary to continue the study of the use of state borrowing and 
ways to increase their efficiency, taking into account the processes of reform and development of the 
national economy of Ukraine.

Key words: state credit, budget deficit, state borrowing, financing of state expenditures, savings, 
state investments, government securities market.

Постановка проблеми. На початку XXІ ст. для 
України актуальними залишаються розвиток 
та підвищення ефективності ринку внутрішніх 
державних запозичень. Економічна ситуація, 
яка склалася на даному етапі розвитку, потре-
бує додаткового залучення фінансових ресур-
сів. На нинішній стан економіки України мали 
великий вплив такі чинники, як анексія Криму, 
воєнний конфлікт на сході країни. Сукупність 
цих чинників негативно вплинула на еконо-
мічні та соціальні показники розвитку України, 
тому питання покриття бюджетного дефіциту 
на даному етапі розвитку є одним із першо-
чергових. Досягнення фінансової стабілізації 
передбачає покриття державного дефіциту 
за рахунок неемісійних джерел фінансування 
через подальший розвиток внутрішніх держав-
них запозичень, що, своєю чергою, допоможе 
скоротити обсяги зовнішніх запозичень, цим 
самим зменшивши валютне навантаження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання внутрішніх державних запозичень та 
управлінням державним боргом є досить поши-
реними у працях вітчизняних учених, їх дослі-
джували І. Лютий, В.П. Задорожний, О.С. Лон-
дар, О.П. Макар, Н.М. Ухналь, Р. Рак та ін. Проте 
більшість дослідників розглядає лише загальні 
проблеми накопичення державного боргу, 
його економічні наслідки та загрози, що вини-
кають унаслідок відсутності скоординованої та 
раціональної боргової політики держави. Неви-
рішеними залишаються проблеми оптимізації 
боргового фінансування бюджетних видатків 
та розроблення пропозицій з мінімізації нега-
тивних наслідків державних запозичень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз сучас-
ного стану ринку внутрішніх державних запо-
зичень в умовах посткризової економіки та вій-
ськового конфлікту, що, своєю чергою, дасть 
змогу обґрунтувати рекомендації щодо поліп-

шення в Україні практики внутрішніх держав-
них запозичень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державні запозичення є одним із найпошире-
ніших засобів акумуляції грошових ресурсів, 
необхідних для розв’язання загальнодержав-
них проблем, зокрема для збалансування дер-
жавного бюджету. Під час запозичення коштів 
уряд, як і будь-який інший позичальник, пови-
нен ураховувати свої можливості щодо пога-
шення боргу та його обслуговування, оскільки 
надмірні запозичення та нераціональне вико-
ристання запозичених коштів можуть при-
звести до важкого боргового тягаря, а отже, до 
істотного ускладнення проведення соціально-
економічної і фінансової політики. 

Видатки держави постійно зростають, і в 
демократичних суспільствах цей процес є 
постійним, особливо в період соціального 
потрясіння, під час якого використовуються 
такі методи фінансування, які раніше вважа-
лися неприйнятними. Позики стали альтерна-
тивним методом покриття видатків, оскільки 
податкових надходжень завжди не вистачає для 
покриття бюджетних видатків. Необхідно лише 
враховувати особливості позичкових фінансів. 
Принципи повернення, строковості та платності 
вимагають установлення оптимальних розмірів 
та ефективного використання залучених коштів. 

Однією з проблем політики управління вну-
трішніми державними запозиченнями є відсут-
ність використання та врахування ринкових 
принципів формування цін на ОВДП. Це не 
сприяє формуванню системи цінових орієн-
тирів у результаті випуску облігацій у націо-
нальній валюті. Використання неринкових під-
ходів є типовою практикою під час здійснення 
внутрішніх позик через ОВДП. Наприклад, 
річні ОВДП розміщуються під 9% за умови, що 
однорічна позика надається на фінансовому 
ринку під 11%. Це сприяє скороченню витрат 
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на обслуговування ОВДП, проте не забезпечує 
ефективне регулювання фінансового ринку, 
розвиток вторинного ринку та «консервацію» 
цінних паперів у НБУ [1].

Оптимізація державного боргу, відповідно 
до міжнародної практики, передбачає зрос-
тання частки внутрішніх запозичень у загаль-
ній структурі державного боргу, тому політика 
управління внутрішніми запозиченнями та бор-
говий менеджмент повинні бути спрямовані 
на залучення внутрішніх фінансових ресурсів, 
що сприятиме послабленню боргових ризиків. 
Сьогодні в Україні політика збільшення частки 
внутрішніх позик носить безсистемний харак-
тер, який зумовлюється здебільшого невико-
нанням плану щодо залучення зовнішніх запо-
зичень (неотриманням траншів від МВФ). 

Для забезпечення оптимальної структури 
зовнішніх та внутрішніх позик доцільно здій-
снювати порівняння вартості запозичень, ура-
ховувати макроекономічний ефект відповід-
ного типу фінансування дефіциту бюджету. 
В Україні співвідношення зовнішніх та вну-
трішніх позик мінливе саме через неефектив-
ність політики управління запозиченнями, змі-
ною вартості позик та курсові чинники, тому 
політика управління передбачає дотримання 
зобов’язань НБУ щодо цінової стабільності, 
узгодження фіскальної та монетарної політики, 
що спрямована на досягнення інфляційних 
цілей. Це не лише забезпечить скорочення вар-
тості внутрішніх позик, обсягів зовнішніх позик 
та їх вартості, а й макроекономічну стабільність 
та економічне зростання [2].

Політика розвитку внутрішніх держав-
них запозичень повинна передбачати заходи 
поступового продовження строків обігу ринко-
вих випусків ОВДП разом зі зниженням рівня 
інфляції до середньострокового цільового діа-
пазону. Одними з основних напрямів політики 
також є спрощення доступу інвесторів до ринку 
внутрішніх позик, активізація інформаційної та 
роз’яснювальної роботи серед фізичних осіб із 
метою популяризації та залучення фінансових 
ресурсів економічних агентів для оптимізації 
структури внутрішніх позик – від превалювання 
банків як основних суб’єктів придбання ОВДП 
до поступового включення фізичних осіб та 
інвесторів. 

Останнє повинно передбачати розроблення 
програми здійснення випуску ОВДП та їх публі-
кацію на офіційних сайтах емітентів, ведення 
випуску ОВДП на рахунку спеціального фонду 
державного бюджету, кошти якого будуть спря-
мовані на реалізацію проектів розвитку еконо-
міки, соціальних та інвестиційних проектів. 

Варто відзначити, що НБУ та МФУ було вико-
ристано репрофайлінг державних запозичень 

для забезпечення полегшення навантаження 
на державний бюджет за рахунок обслугову-
вання ОВДП та зміни строків погашення. Крім 
того, цей метод сприяє формуванню виваженої 
політики управління внутрішніми запозичен-
нями, зокрема фіскальної політики МФУ, яка 
повинна відповідати монетарній політиці НБУ 
щодо стабільної та низької інфляції за режиму 
інфляційного таргетування [3].

Репрофайлінг дає змогу конвертувати 
ОВДП у довгострокові облігації в національ-
ній валюті з урахуванням дохідності від-
повідно рівню інфляції та різних строків 
погашення. Це забезпечує рівномірність пога-
шень зобов’язань, оптимізуючи структуру 
портфеля ОВДП. Використання зазначених 
методів дасть змогу мінімізувати витрати на 
обслуговування державних запозичень без 
отримання нових позик. 

Під час розміщення облігаційних позик 
перевага повинна надаватися довгостроковим 
запозиченням у національній валюті, які про-
водяться на внутрішньому ринку. Крім того, 
потребує розвитку ринок муніципальних запо-
зичень під державні гарантії, відповідальність 
за які повинна бути покладена на органи місце-
вого самоврядування у рамках делегованих їм 
повноважень [4].

Проведення політики управління внутріш-
німи запозиченнями повинне спрямовуватися 
на мінімізацію обсягів зовнішніх комерційних 
позик, які відзначаються високою мінливістю, 
та встановлення цільових показників, зокрема 
щодо частки довгострокової заборгованості у 
національній валюті на рівні 65–75% у довго-
строковому періоді. 

Внутрішні запозичення повинні стати ефек-
тивним інструментом управління інвестицій-
ною політикою, що сьогодні впливає на інвес-
тиційні процеси в країнах ЄС. Спрямування 
коштів, залучених у результаті випуску дер-
жавних цінних паперів, на інноваційно-інвести-
ційні цілі може здійснюватися на фінансування 
новітніх пріоритетних проектів, що, своєю чер-
гою, сприятиме забезпеченню економічного 
зростання держави. Державні цінні папери 
повинні виступати привабливим інвестиційним 
інструментом, який дає можливість приватним 
інвесторам тримати кошти в низькоризикових і 
високоліквідних активах, які приносять стабіль-
ний дохід, а інституційним інвесторам – збалан-
совувати свої портфелі [5].

Система управління внутрішніми запозичен-
нями повинна включати три рівні: 

– центральний уряд (наприклад, на рівні 
Міністерства фінансів України в межах бюджет-
ної політики, на рівні Національного банку, 
Державної фіскальної служби);
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– органи державної влади;
– органи місцевого самоврядування. 
Доцільно забезпечити збалансування струк-

тури внутрішніх позик відповідно до рівнів 
управління: відповідно до досвіду ЄС, близько 
35–50% припадає саме на місцеві позики 
органів місцевого самоврядування. Тому під 
час розроблення середньострокової страте-
гії управління внутрішніми запозиченнями 
потрібно встановити цільові показники струк-
тури саме в межах таких значень. 

Управління внутрішніми запозиченнями на 
рівні органів місцевого самоврядування має 
включати залучення нефінансових резидентів 
(домашніх господарств, некомерційних уста-
нов, що обслуговують домашні господарства, 
і нефінансових корпорацій), фінансових рези-
дентів (фінансової корпорації), нерезидентів 
(решта). Шляхом публікації звітів про графік 
випуску ОВДП, вартості позик, структури вну-
трішніх позик, процентної ставки за позиками 
(дохідність планова) можна забезпечити зрос-
тання рівня довіри всіх суб’єктів ринку [6].

Доцільно використати досвід країн ЄС у 
таких напрямах політики управління:

– зниження ризиків щодо зміни процентних 
ставок через зменшення частки боргових цін-
них паперів із плаваючою процентною ставкою;

– встановлення верхньої межі державного 
боргу в розмірі 50% боргу від ВВП;

– використання похідних фінансових інстру-
ментів хеджування (процентні та валютні свопи, 
опціони);

– розроблення довгострокової стратегії 
здійснення державних запозичень, викорис-
товуючи різноманітний набір боргових інстру-
ментів та методів залучення;

– розроблення цільових показників струк-
тури внутрішніх позик у межах довгострокової 
стратегії здійснення запозичень. 

У межах управління розвитком ринку вну-
трішніх запозичень доцільно впровадити новий 
вид цінних паперів – інфраструктурні облігації, 
управління якими покласти на органи місце-
вого самоврядування, що дасть змогу спряму-
вати кошти на реалізацію конкретних заходів 
на регіональному рівні та підвищити рівень 
довіри резидентів, забезпечуючи, таким чином, 
розвиток інвестиційної привабливості. Інф-
раструктурні облігації повинні стати одним із 
вагомих інструментів фінансування важливих 
суспільних потреб, таких як розвиток систем 
електропостачання, водопостачання та водо-
відведення, транспортних мереж, будівництво 
житла, закладів освіти, охорони здоров'я, куль-
тури, спорту тощо. 

Інші види муніципальних позик із метою 
диверсифікації можуть включати угоди оренди, 

лізингу обладнання та майна, податкові позики 
тощо. У законодавстві практично всіх зарубіж-
них країн міститься вимога щодо спрямування 
запозичених фінансових ресурсів виключно на 
інвестиції, тому на законодавчому рівні це пови-
нно бути передбачено в рамках розробленої 
стратегії розвитку ринку внутрішніх запозичень. 

Використання практики країн ЄС також 
може передбачати класифікацію муніципаль-
них облігацій залежно від забезпечення, під яке 
вони випускаються. Ефективними можуть бути 
два основних типи облігацій місцевих органів 
влади: забезпеченням першого є податки, що 
збираються на відповідній території, або при-
буткові облігації (revenue bonds), забезпечені 
майбутніми платами за послуги, що надавати-
муться завдяки реалізації проектів, профінан-
сованих випуском облігаційної позики.

Необхідно створити прозорі умови, сфор-
мувати незмінні правила та не відхилятися від 
них, заздалегідь оголошувати графік розмі-
щення з обсягами випуску ОВДП. Окрім того, 
управління боргом включає цілу низку важли-
вих рішень щодо типу цінних паперів, їх роз-
поділу за строками обігу, валютою випуску, 
видом відсоткової ставки та ін.

Система управління внутрішніми запози-
ченнями являє собою сукупність інструмен-
тів та методів мобілізації грошових коштів на 
внутрішньому ринку для реалізації пріоритет-
них напрямів державної боргової політики. 
У роботі Г.О. Дорошенко запропоновано виді-
ляти правову, інституційну та технологічні під-
системи управління [7]. Відповідні підсистеми 
слугують основою для виділення відповідних 
напрямів політики управління політикою вну-
трішні запозичень. 

На макроекономічному рівні управління 
внутрішні запозичення являють собою інстру-
мент управління формуванням, розподілом 
національних доходів для уникнення проти-
річ між соціально-економічними потребами 
населення, тому управління ними в контексті 
ефективності державного регулювання перед-
бачає вплив на сукупні витрати через викорис-
тання інструментів податкової та бюджетної 
політики. Отже, ефективність управління вну-
трішніми запозиченнями залежить від режиму 
курсоутворення та регулювання, інструментів 
монетарної політики щодо цінової стабільності. 
Останні дають змогу забезпечити ефективність 
механізму внутрішніх запозичень в Україні, що 
проявляється в оптимізації структури внутріш-
нього боргу відповідно до потреб держави з 
мінімізацією вразливості фінансової системи 
до чинників соціально-економічних криз. 

У контексті управління внутрішніми дер-
жавними запозиченнями (зокрема, муніци-
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пальними облігаціями) доцільно здійснювати 
розвиток механізмів державно-приватного 
партнерства та венчурного фінансування для 
скорочення «ефектів» витіснення інвестицій, 
здешевлення вартості позик (формування 
«вигідних» цін). 

Окремим напрямом управління також висту-
пає своєчасне та повне виконання зобов’язань 
для уникнення дефолтів (зокрема, на рівні 
органів місцевого самоврядування) та позиціо-
нування держави як надійного позичальника на 
внутрішньому ринку, забезпечення ліквідності 
ринку, формування прозорого середовища та 
дієвих інструментів хеджування ризиків. 

Висновки з даного дослідження. Осно-
вними напрямами розвитку та вдосконалення 

політики внутрішніх державних запозичень 
в Україні є управління на трьох рівнях: цен-
тральному, рівні органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Крім того, 
управління повинно реалізовуватися за часо-
вою та валютною структурами запозичень, 
інструментами та методами, а окремим важ-
ливим напрямом є управління під час фінан-
сових криз та економічного спаду. Цілями 
політики управління в межах стратегії розви-
тку внутрішнього ринку запозичень повинні 
стати диверсифікація інвесторів та інструмен-
тів, активні публікації щодо поточного стану 
та майбутніх графіків випуску цінних паперів, 
оптимізація витрат, зростання рівня ліквід-
ності ринку. 
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У статті висвітлено результати дослідження змін у процесі прийняття кредитних рішень (у сфері 
роздрібного кредитування). Визначено новації у русі кредитних проектів за їх узгодження з ура-
хуванням досвіду, отриманого українськими банками в ході протидії проявам кризових явищ у 
2009 і 2014 рр. Формалізовано схему руху кредитних проектів, і визначено, що процес узгодження 
кредитних проектів має багаторівневу природу. Обґрунтовано важливість подальшого вдоскона-
лення процесів прийняття кредитних рішень і управління банківськими портфелями як антикри-
зового заходу. Визначено, що неякісні кредитні портфелі банків (у тому числі портфелі вкладень 
у кредити фізичним особам) є негативним чинником, що погіршує стан банківської установи під 
час протидії кризовим явищам. Обґрунтовано доцільність проведення подальших наукових дослі-
джень для підвищення якості управлінських рішень у сфері кредитування і підвищення якості кре-
дитних портфелів українських банків.

Ключові слова: антикризовий, управління, банк, кредитний портфель, кризис-менеджмент, 
кредитне рішення, якість.

В статье изложены результаты исследования изменений в процессе принятия кредитных реше-
ний (в сфере розничного кредитования). Определены новации в движении кредитных проектов 
при их согласовании с учетом опыта, полученного украинскими банками в ходе противодействия 
проявлениям кризисных явлений в 2009 и 2014 гг. Формализована схема движения кредитных 
проектов, и определено, что процесс согласования кредитных проектов имеет многоуровневую 
природу. Обоснована важность дальнейшего совершенствования процессов принятия кредит-
ных решений и управления банковскими портфелями как антикризисной меры. Определено, что 
некачественные кредитные портфели банков (в том числе и портфели вложений в кредиты физи-
ческим лицам) являются негативным фактором, ухудшающим состояние банковского учреж-
дения при противодействии кризисным явлениям. Обоснована целесообразность проведения 
дальнейших научных исследований для повышения качества управленческих решений в сфере 
кредитования и повышения качества кредитных портфелей украинских банков.

Ключевые слова: антикризисный, управление, банк, кредитный портфель, кризис-менед-
жмент, кредитное решение, качество.

The article presents the results of a study of changes in the decision-making process on granting 
loans in Ukrainian banks (in the field of retail lending). It is revealed that banks are making efforts to 
improve the quality of loan portfolios. For this, changes were made to the movement of credit projects, 
with their coordination, taking into account the experience gained by Ukrainian banks in countering the 
manifestations of crisis phenomena in 2009 and 2014. The article presents a formal scheme of move-
ment of credit projects and it is determined that the process of coordination of credit projects has a 
multi-level nature. This is its main difference from the credit process, which was supported by Ukrainian 
banks until 2009. At the same time, the adoption of credit decisions is based on expert assessments 
of banking departments. This is a repetition of the old process. During the banking crises of 2009 and 
2014, the inefficiency of such an organization of the credit decision-making process was demonstrated. 
Most loan portfolios became non-performing loans. The importance of further improving the processes 
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of credit decision making and bank portfolio management as some anti-crisis measure has been sub-
stantiated. If the lending decision-making process remains as it is, the next banking crisis will be even 
deeper than the previous ones. The variants of modernization of decision-making processes in the field 
of lending are proposed. It was found that poor-quality loan portfolios of banks (including portfolios of 
investments in loans to individuals) are a negative factor worsening the condition of a banking institu-
tion. To substantiate this thesis, the statistical data of the National Bank of Ukraine are given. Data on 
the quality of retail loan portfolios of Ukrainian banks are tabulated and subject to in-depth analysis. The 
interrelation of a high share of problem loans with the crisis state of banks has been established. The 
expediency of further research with the aim of improving the quality of management decisions in the 
field of lending and improving the quality of loan portfolios of Ukrainian banks is substantiated.

Key words: anti-crisis, management, bank, credit portfolio, crisis management, credit decision, quality.

Постановка проблеми. Перебування Укра-
їни у складних економічних умовах пов’язане 
як із зовнішніми, так і з внутрішніми чинни-
ками, має суттєвий вплив на роботу всіх уста-
нов та організацій країни, зокрема на банки. Під 
час забезпечення працездатності банківської 
системи в умовах, що склалися, доцільним є 
застосування методів антикризового управ-
ління. Однак за спроб застосувати методи 
антикризового управління виникають системні 
проблеми, однією з яких є питання ефектив-
ного функціонування банківської системи та 
забезпечення високої якості її активів. Під час 
поглибленого дослідження питання визна-
чення шляхів забезпечення ефективного функ-
ціонування банківської системи встановлено, 
що суттєвим активом банків є портфелі кре-
дитів, наданих фізичним особам (за суттєвістю 
вони поступаються лише портфелям кредитів, 
наданих суб’єктам господарювання). Проблем-
ним питанням є якість управлінських рішень із 
надання кредитів фізичним особам, що й роз-
глянуто у цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями дослідження якості управлінських 
рішень та загалом процесу кредитування в 
Україні присвячено праці таких вітчизняних 
науковців як: О.І. Береславська [1], Н.В. Висо-
чанська [2], Н.І. Волкова [3], С.М. Дячек [4], 
А.П. Жарук [5], О.Р. Маслій [6], Н.М. Попади-
нець [7], В.В. Ровенська [8], О.С. Сергєєва [9], 
Ю.В. Табенська [10].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз про-
цесу кредитування фізичних осіб, зокрема 
якості прийняття кредитних рішень із роздріб-
ного кредитування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значний вплив на життєздатність українських 
банків має фактична якість їхніх кредитних 
портфелів. [10] Другим за суттєвістю активом 
українських банків є портфель кредитів, нада-
них фізичним особам (роздрібний кредитний 
портфель). Аналіз процесів прийняття кре-
дитних рішень щодо кредитів фізичним осо-
бам свідчить про його недосконалість. Кризи 

2009 та 2014 рр. показали, що значні обсяги 
роздрібних портфелів потрапили у розряд 
проблемних (таких, що не обслуговуються), 
чим посилили кризові явища, що мали прояв 
з інших, зовнішніх, причин [8; 6]. Доцільним є 
аналіз процесів прийняття кредитних рішень у 
сучасних умовах, співставлення раніше засто-
совуваних прийомів із сучасними та формулю-
вання науково обґрунтованих пропозицій для 
банківських установ, спрямованих на підви-
щення якості їхніх кредитних портфелів, що у 
даному контексті є антикризовим заходом [5].

Процес розгляду та затвердження роз-
дрібних кредитів (кредитів, наданих фізичним 
особам) у банківських установах відбувається 
сьогодні за багаторівневим принципом. У біль-
шості установ базовою є схема руху кредитних 
проектів за (умовною) дворівневою системою 
прийняття кредитних рішень у сфері роздріб-
ного кредитування. При цьому схеми кредиту-
вання фізичних осіб (роздрібне кредитування) 
та суб’єктів господарювання (підприємств та 
підприємців) мають відмінності.

У процесах прийняття рішення по роздрібних 
кредитах задіяні: мережа продажів, підрозділи 
мідл-офісу, підрозділ з управління ризиками, 
експертні підрозділи, підрозділ супроводження 
(бек-офіс). За аналізом результатів опитування 
банківських фахівців систему прийняття кре-
дитних рішень по роздрібних кредитах зведено 
у базову схему (рис. 1).

У процесі прийняття рішень щодо роздріб-
ного кредитування забезпечується умовне роз-
поділення на два рівні, які зображено на схемі 
1 (рис. 1). Етапи процесу носять покроковий 
характер, що визначено на приведеній схемі. На 
першому етапі мережа продажів контактує з клі-
єнтами (крок 1). У ролі мережі продажів можуть 
виступати партнери/агенти або Інтернет-сер-
віси. Підрозділами мідл-офісу готується заявка/
запит на кредитування (крок 2). Зауважимо, що 
підрозділи мідл-офісу є не в усіх банківських 
установах і залучають їх не до всіх проектів. 
Водночас у банківських установах практику-
ється утримання у своїй структурі декількох 
підрозділів мідл-офісу, спрямованих на різні 
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сегменти клієнтів. Запит опрацьовується екс-
пертними підрозділами, які надають свої висно-
вки підрозділам мідл-офісу, а якщо їх немає в 
банківській установі, їхню функцію може брати 
на себе інший підрозділ або спеціаліст, напри-
клад мережа продажів, апарат/секретар кредит-
ного комітету тощо (крок 3). Підрозділи мідл-
офісу направляють пакет документів (заявку та 
висновки) до підрозділу з управління ризиками 
(крок 3), який, своєю чергою, проводить аналіз 
кредитного проекту та надає свій висновок з 
урахуванням відомостей із заявки та висновків 
експертних підрозділів. Висновок надається під-
розділам мідл-офісу (крок 5). Після отримання 
всіх висновків відповідний підрозділ мідл-офісу 
направляє проект до кредитного комітету 
для генерації кредитного рішення (крок 6). За 
результатами розгляду пропозицій кредитний 
комітет приймає рішення щодо кредитування 
по отриманих пакетах документів. Отримання 
кредитного рішення запускає механізм форму-
вання пакету договорів (за типовими формами), 
що здійснюється шляхом надання кредитного 
рішення (його копії) до підрозділу супрово-
дження (бек-офісу), який забезпечує заведення 
даних до прикладних облікових систем банку 
і можливість формування (типових) договорів 
(крок 7). За результатами підписання відповід-
них договорів із клієнтом оригінали переда-
ються підрозділу супроводження (бек-офісу) 
(крок 8), копії заводяться до прикладних обліко-
вих систем банку.

Отримані дані про процес прийняття кредит-
них рішень у сфері роздрібного кредитування 
свідчать про намагання банківських установ 
дещо скорегувати даний процес, спираючись 
на раніше отриманий досвід. При цьому прин-
ципово процес не змінився. Як і до 2009 р., кре-
дитні рішення приймаються за результатами 
відпрацювання проекту різними підрозділами. 
Це, безумовно, знижує рівень ризику вкладень 
банків у портфелі роздрібних кредитів, але 
водночас не змогло позитивно вплинути на 
якість портфелів у реальних кризових умовах. 
Необхідним є подальший пошук механізмів 
прийняття якісних управлінських рішень із роз-
дрібного кредитування.

Висновки з даного дослідження. У сучас-
них умовах роль антикризового управління та 
якості управлінських рішень у діяльності бан-
ківських установ дуже зросла. Набула змін 
система прийняття рішень, зокрема система 
прийняття рішень із роздрібного кредитування. 
Однак питання достатності наявних змін зали-
шається відкритим. Поява можливостей при-
ймати кредитні рішення за даними великих баз 
даних, накопиченої (у тому числі кредитної) 
історії фізичної особи може дати можливість 
докорінно змінити принципи прийняття кредит-
них рішень у сфері роздрібного кредитування. 
Це може суттєво вплинути на якість портфе-
лів роздрібних кредитів, що, своєю чергою, 
надасть більш високий рівень антикризової 
стійкості банківським установам. 
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Рис. 1. Базова схема прийняття кредитних рішень  
щодо роздрібного кредитування 

Джерело: авторська розробка
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE FINANCIAL PROVISION  
OF SOCIAL STANDARDS

У статті досліджено нормативно-правову базу. Визначення, установлення та фінансування 
соціальних стандартів авторами впорядковано відповідно до розробленої моделі класифікації 
призначень. Визначена класифікація дає змогу чітко регламентувати правові документи як регу-
лятори норм прямої дії за призначенням на документи загальнообов’язкового страхування, соці-
альної допомоги та надання соціальних послуг. Розроблено механізм фінансового забезпечення 
програм соціального розвитку в розрізі джерел фінансування, який показує пряму залежність 
соціального стандарту як основи визначення розміру соціальних гарантій, допомог та послуг до 
бюджетних витрат за цими напрямами відповідно до джерел фінансування програм соціального 
розвитку суспільства та взятих державою зобов’язань.

Ключові слова: фінансове забезпечення, соціальний стандарт, інститут, інституційний підхід, 
соціальні нормативи, соціальні гарантії, нормативно-правове забезпечення.

В статье исследована нормативно-правовая база. Определение, установление и финансиро-
вание социальных стандартов упорядочены в соответствии с разработанной моделью классифи-
кации назначений. Определенная классификация позволяет четко регламентировать правовые 
документы как регуляторы норм прямого действия по назначению на документы общеобязатель-
ного страхования, социальной помощи и предоставления социальных услуг. Разработан механизм 
финансового обеспечения программ социального развития в разрезе источников финансирова-
ния, который показывает прямую зависимость социального стандарта как основы определения 
размера социальных гарантий, пособий и услуг к бюджетным расходам по этим направлениям 
согласно источникам финансирования программ социального развития общества и взятым госу-
дарством обязательств.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, социальный стандарт, институт, институциональ-
ный подход, социальные нормативы, социальные гарантии, нормативно-правовое обеспечение.

The article determines that in conditions of systemic transformation of the economy, an important 
factor in the management and institutionalization of the social sphere of the state is the legal regulation, 
represented by a variety of legal acts of direct and indirect action, which are based on the guarantee of 
execution of the main function of the state – provision of conditions for maintaining the level of human 
activity, guaranteeing the right to qualitative education, medical services, decent wages depending on 
professional qualification. The effectiveness of the execution of the main functions of the state depends 
on the existing and the search for new institutional mechanisms responsible for the formation of eco-
nomic and social well-being not lower than the established legal standards. The authors considered that 
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today, these are state standards and norms that are used as the basis for the formation of incomes and 
social benefits of the population. The classification and quality of standards and norms as the institu-
tional fundamentals for social security of the population depend on the stage of economic development 
of the state and democratic forces of society, which guarantee the level of income and expenditure. 
Given that the system of financing of state standards and norms plays a special role in ensuring the 
balance of satisfaction of the initial needs of individuals in the system of social relations and that the 
effectiveness of further socio-economic transformations, on the one hand, and the welfare and social 
stability of society closely related to the mechanism of their establishment, on the other hand, depend 
on its effectiveness, the authors propose to consider the sequence of the enforcement of sources of law 
of social standards in accordance with the model of regulatory support for the formation of social stan-
dards, guarantees, norms, and services. An important feature of the state social policy is the regulation 
of its provisions by unified legislation, which involves the use of common approaches and standards. 
On the basis of the study of the legal framework in terms of definitions, the authors systematized estab-
lishing and financing social standards according to the developed model of classification of functional 
purposes. The defined classification allows clearly regulating legal documents as regulators of norms 
of direct effect for the purpose of: compulsory insurance, social assistance, and provision of social ser-
vices. Also, the authors developed a mechanism for financial support of social development programs 
in view of sources of financing, which shows the direct dependence of the social standard as the basis 
for determining the size of social guarantees, reliefs, and services to budget expenditures in these areas 
according to sources of financing of social development programs of society, in accordance with the 
state commitments.

Key words: financial support, social standard, institution, institutional approach, social norms, social 
guarantees, regulatory support.

Постановка проблеми. Для ефективного 
фінансового забезпечення соціальних стан-
дартів необхідно визначити напрями розвитку 
соціальних інституцій. Саме вони повинні впли-
вати на структуру суспільства з найменшими 
втратами та підтримувати соціальну безпеку 
держави. Нова інституційна економічна теорія 
передбачає поєднання соціальних, політичних 
та економічних інституцій для регулювання 
соціально-економічних процесів у суспільстві 
[1, с. 98–105]. Комплекси діючих норм як інсти-
туції [2, с. 65] соціальних стандартів повинні 
містити підходи до формування джерел фінан-
сового забезпечення та регулювання процесів 
соціальних витрат. Інституції як правила гри [3] 
повинні передбачати взаємодію між організаці-
ями (інститутами) та різними верствами насе-
лення. Відповідні державні інститути мають 
поетапно й виважено вдосконалювати інсти-
туційну складову фінансового забезпечення 
соціальних стандартів, зокрема щодо доходів 
населення, освіти, охорони здоров’я, науки, 
інших галузей соціальної сфери. Результатив-
ність фінансових заходів стимулювання роз-
витку суспільства значною мірою залежить від 
ступеня розвиненості інститутів, які слід роз-
глядати як сукупність формальних та нефор-
мальних правил, а також механізмів, що забез-
печують їх дотримання.

Інституційний підхід передбачає розгляд 
фінансового забезпечення соціальних стан-
дартів як динамічної системи, яка постійно вдо-
сконалюється та трансформується під впливом 
ендогенних та екзогенних факторів. Важливим 
елементом розвитку цих інституційних засад є 

пошук балансу між сукупністю інституційних 
обмежень, зокрема, у вигляді законодавчих 
імперативів, які лімітують діяльність економіч-
них агентів у вигляді державних інститутів, юри-
дичних та фізичних осіб, а також визначення 
відповідальності, що встановлюється держа-
вою в разі порушення цих правил; та стимулів 
для діяльності економічних агентів щодо зміц-
нення людського капіталу, підвищення рівня 
соціальних стандартів, посилення координації 
між державним та недержавним секторами 
економіки щодо досягнення цих цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розроблення нормативно-
правового регулювання, яке представлене різ-
новидом нормативно-правових актів прямої та 
непрямої дії, в основу яких покладено гаран-
тування виконання чільної функції держави, 
що полягає у забезпеченні умов для підтримки 
рівня життєдіяльності людини, зробили про-
відні вітчизняні науковці, такі як І.С. Андрієнко, 
Т.В. Капаєва, А.А. Мазаракі, А.В. Павленко, 
І.Я. Чугунов.

Однак поза увагою вчених залишаються 
вивчення та систематизація інституційних меха-
нізмів соціального спрямування, що підтвер-
джує багатофункціональність застосування 
прожиткового мінімуму як визначального фак-
тору, що лежить в основі не тільки значної кіль-
кості законів та інших нормотворчих докумен-
тів, але й управлінських рішень.

Метою статті є поглиблення теоретико-
методологічних підходів до формування 
моделі нормативно-правового забезпечення 
створення соціальних стандартів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження правових забезпечень соціаль-
них стандартів дає підстави стверджувати, що 
визнання Україною більшості універсальних 
договорів із прав людини, юрисдикції Комітету 
ООН та Європейського суду зумовило право-
мірність приведення вітчизняного законодав-
ства у відповідність до міжнародних стандартів 
та визначило курс на забезпечення відповід-
ності рівня соціальних стандартів рівню країн 
Європейського Союзу. Статті 22–25 Загальної 
декларації прав людини передбачають право 
на соціальне забезпечення кожної особи як 
члена суспільства та здійснення для підтримки 
її гідності й вільного розвитку особистості 
прав в економічній, соціальній та культурній 
сферах до структури, ресурсів кожної дер-
жави, право на достатній життєвий рівень, що 

охоплює їжу, одяг, житло, медичний догляд і 
необхідне соціальне обслуговування для під-
тримки здоров’я та добробуту самої особи, 
її сім’ї, право на забезпечення на випадок 
безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 
настання старості чи іншого випадку втрати 
засобів до існування від не залежних від неї 
обставин [4, с. 13–30].

Здійснений аналіз нормативного забезпе-
чення за період незалежності України у стра-
тегічному вимірі показав, що ратифікація норм 
міжнародного права та застосування положень 
уже ратифікованих міжнародно-правових 
документів як норм прямої дії у національному 
законодавстві мають фрагментарний харак-
тер, часткова ратифікація у 2006 році Євро-
пейської соціальної хартії, не взяття Україною 
зобов’язань щодо низки важливих соціальних 

Рис. 1. Модель нормативно-правового забезпечення  
формування соціальних стандартів  
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норм, таких як соціальне забезпечення, соці-
альна та медична допомога, права працівників 
на захист їхніх прав у разі банкрутства робо-
тодавця, встановлення доступних для мало-
забезпечених осіб цін на житло, ставлять під 
сумнів результативність майбутніх соціальних 
ефектів [5, с. 78–81].

Водночас, незважаючи на несприятливу 
економічну кон’юнктуру, держава продовжує 
імплементацію міжнародних норм, які визнача-
ють базові характеристики певних соціальних 
стандартів, означених Конвенціями Міжнарод-
ної організації праці (МОП) № 117 та № 102, які 
регламентують підвищення мінімальних розмі-
рів окремих страхових виплат, а саме пенсій за 
віком, по інвалідності, у разі втрати годуваль-
ника, на випадок безробіття та встановлення 
гарантії їх виконання [6]. У перспективі першо-
чергових завдань, які ставить перед собою дер-
жава у соціально-трудовій сфері, слід назвати 
запровадження європейських стандартів шля-
хом формування сучасного трудового законо-
давства та підвищення вартості праці, про що 
свідчить видане Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження плану заходів 
щодо забезпечення виконання положень Євро-
пейської соціальної хартії на 2015–2019 роки» 
від 14 травня 2015 року № 450-р.

Шляхи розвитку системи соціального зако-
нодавства в Україні у сфері нормативного поля 
започатковано з моменту зміни інституційно-
правових основ, визначених Законом України 
«Про економічну самостійність Української 
РСР» від 3 серпня 1990 року № 142-XII, яким 
регламентовано механізм господарювання, 
регулювання економіки та соціальної сфери, 
організації фінансово-бюджетної, кредитної та 
грошової системи, а також гарантовано грома-
дянам прожитковий мінімум. Важливими доку-
ментами врегулювання механізму соціального 
захисту населення та встановлення соціальних 
нормативів були Постанова Верховної Ради 
України «Про порядок введення в дію Закону 
Української РСР «Про ціни і ціноутворення»», 
Закони України «Про мінімальний споживчий 
бюджет», «Про внесення змін і доповнень до 
Законів Української РСР «Про мінімальний 
споживчий бюджет», «Про індексацію грошо-
вих доходів населення», Законів України «Про 
прожитковий мінімум», «Про державні соці-
альні стандарти та державні соціальні гаран-
тії»», відповідно до яких соціальні стандарти 
постають як встановлені законами імперативи 
мінімального забезпечення доходів населення 
та переліку надаваних державою публічних 
послуг. Одними зі значимих, на нашу думку, 
в системі законодавчого становлення держав-
них соціальних стандартів і нормативів, дифе-

ренційованих за соціально-демографічними 
ознаками, щодо наукового обґрунтування 
норм споживання, гласності та громадського 
контролю під час їх визначення стали розро-
блення та затвердження у 2002 році Держав-
ного класифікатора соціальних стандартів і 
нормативів. Незважаючи на певні недоліки та 
недоопрацювання, означена система держав-
них соціальних стандартів і гарантій в Україні 
стала основою формування основних дже-
рел доходів населення та забезпечення соці-
альної підтримки, а щодо методологічного 
аспекту була частково впроваджена у сферах 
охорони здоров’я, освіти, житлово-комуналь-
ного господарства, надання послуг закладами 
культури, побутового обслуговування, роботи 
з молоддю та різними категоріями сімей від-
повідно до прийнятих Законів України «Про 
соціальні послуги», «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю» тощо.

Наведені дослідження засвідчують, що соці-
альні стандарти встановлюються та гаранту-
ються державою, вмотивування зобов’язань 
яких визначено статтею 48 Конституції України: 
«кожен має право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє хар-
чування, одяг, житло» [7].

Загалом на загальну оцінку рівня життя 
в Україні впливає визначений відповідно до 
статті 46 Основного Закону держави загально-
національний показник соціального характеру, 
а саме прожитковий мінімум [7]. Він є чинною 
основою для реалізації соціальної політики та 
розроблення окремих державних соціальних 
програм; встановлення розмірів мінімальної 
заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, 
визначення розмірів соціальної допомоги, 
допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по без-
робіттю, а також стипендій та інших соціаль-
них виплат; визначення державних соціальних 
гарантій та стандартів обслуговування й забез-
печення в галузях охорони здоров’я, освіти, 
соціального обслуговування тощо; встанов-
лення величини неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян; індексації доходів громадян, 
формування Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів [7].

Вивчення інституційних механізмів соціаль-
ного спрямування підтвердило багатофункці-
ональність застосування прожиткового міні-
муму як визначального фактору, що лежить 
в основі не тільки значної кількості законів, 
інших нормотворчих документів, але й управ-
лінських рішень.

На основі дослідження нормативно-пра-
вової бази щодо визначення, встановлення 
та фінансування соціальних стандартів вони 
були впорядковані відповідно до розробленої 
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моделі класифікації призначень, яка відобра-
жена на рис. 1.

Визначена класифікація дає змогу чітко 
регламентувати правові документи як регуля-
тори норм прямої дії за призначенням на доку-
менти загальнообов’язкового страхування, соці-
альної допомоги та надання соціальних послуг.

Важливими факторами взаємодії встанов-
леного державою мінімуму з іншими інститу-

тами є джерела права непрямої дії, що регу-
люють такі суспільні відносини, як фінансові, 
трудові, адміністративні. До них належать 
Закони України про Державний бюджет Укра-
їни на відповідний рік, «Про зайнятість», «Про 
статус суддів», «Про прокуратуру», «Про дер-
жавну службу», «Про інформацію», «Про 
забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення», «Про звернення 
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Рис. 2. Класифікація функціонального призначення соціального стандарту
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громадян», «Про захист персональних даних», 
«Про доступ до публічної інформації», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про гро-
мадські об’єднання» тощо.

На нашу думку, модель класифікації функці-
онального призначення соціального стандарту 
як основи визначення розміру соціальних 
гарантій, допомог та послуг відображає бага-
товекторність функцій державного гарантова-
ного мінімуму та пряму залежність бюджетних 
витрат за цими напрямами відповідно до дже-
рел фінансування програм соціального розви-
тку суспільства та взятих державою зобов’я-
зань, що відображено на рис. 3.

Розподіл витрат соціального спрямування 
відбувається відповідно до механізму фінан-
сування соціальної сфери в Україні, підґрун-
тям якого є низка джерел, таких як бюджетні 
асигнування, кошти юридичних та фізичних 
осіб, ресурси страхових фондів, сформовані 
за рахунок страхових відрахувань застрахо-
ваних осіб та роботодавців, донорські кошти 
благодійних організацій та фондів, креди-
тування, гранти [8, с. 195–200]. Аналітичний 
аспект управлінських рішень щодо оцінювання 
ефективності моніторингу законодавчих, 
регуляторних актів і державних соціальних 
програм дає змогу говорити про звуженість 
поняття «прожитковий мінімум»; надмірний 

Рис. 3. Механізм фінансового забезпечення програм  
соціального розвитку в розрізі джерел фінансування

обсяг документів, невідповідність їх вимогам 
часу; неузгодженість та непослідовність прин-
ципів джерел фінансування; відсутність сис-
темних розрахунків та об’єктивних фінансових 
обґрунтувань реалізації програм соціального 
спрямування на місцевому рівні; невизначе-
ність відповідальності конкретної особи за реа-
лізацію стратегій та програм, що приводить до 
недостатнього рівня забезпечення населення 
соціальними благами та послугами й досить 
високої соціальної напруженості.

Ситуацію ускладнює розбалансованість 
соціального законодавства через неузгодже-
ність різних векторів законодавчої активності 
(Євроінтеграція, децентралізація, міжнародні 
угоди та рекомендації). Непритаманна визна-
ченню соціального стандарту значна кількість 
функцій відповідно до класифікації призначень 
потребує визначення інших критеріїв та зако-
номірностей у формуванні поняття «прожитко-
вий мінімум» та змістовності наповнення спо-
живчого кошику відповідно до вимог часу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на зміни, законодавчі засади 
моделі державного регулювання фінансо-
вого забезпечення соціального спрямування 
не сприяють залученню фінансових ресурсів 
до державного, місцевого бюджетів, оскільки 
наявна нормативно-правова база у зазначеній 

 

Державний 
бюджет 

Місцеві бюджети 

- освіта; 
- охорона здоров’я; 
- житлові субсидії; 
- соціальний захист сім’ї, дітей, молоді; 
- соціальний захист ветеранів війни та праці 

 

Витрати, що фінансуються 
за рахунок страхових 

внесків 

- короткострокові допомоги Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності; 
- соціальний захист безробітних; 
- виплати пенсій; 
- страхові виплати від нещасних випадків на 
виробництві 

Витрати, що фінансуються 
за рахунок різних джерел 

- соціальний захист пенсіонерів; 
- соціальний захист на випадок 
непрацездатності; 
- соціальний захист інвалідів 
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сфері є недосконалою. Чинне законодавство 
фінансування соціальних стандартів потребує 
подальшого розвитку та приведення діючих 
нормативних актів у відповідність до базових 
законів, що регулюють питання фінансування. 

Основною причиною низької ефективності 
моделі державного регулювання фінансового 
забезпечення державних гарантій є відсутність 
єдиного системного державного підходу до 
означеної проблеми.
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

ROLE OF BUDGET MECHANISM FOR PROMOTING  
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

У статті розглянуто сутність та роль бюджетного механізму як складової бюджетної політики. На 
підставі проаналізованих трактувань поняття «бюджетний механізм» визначено його особливості. 
Бюджетний механізм характеризується своєю гнучкістю, що дає змогу оперативно реагувати 
на будь-які зміни бюджетної системи відповідно до умов бюджетної політики. Активне впрова-
дження процедури фінансової децентралізації з 2014 року зумовило зміни у структурі бюджетного 
механізму. Соціально-економічний розвиток також зумовлює зміни у функціональній структурі 
бюджетного механізму. Так, змінилися джерела формування місцевих бюджетів, а також пере-
розподілено повноваження органів державної та місцевої влади щодо фінансування видатків. 
Бюджетний механізм відображає наявні в бюджетній системі економічні відносини. Загалом 
бюджетний механізм можна охарактеризувати як сукупність форм та методів організації бюджет-
них відносин, які використовує держава задля сприяння соціально-економічному розвитку.

Ключові слова: бюджетна політика, бюджетний механізм, місцеві бюджети, державний бюджет, 
фінансова децентралізація, бюджет.

В статье рассмотрены сущность и роль бюджетного механизма как составляющей бюджетной 
политики. На основе проанализированных трактовок понятия «бюджетный механизм» опреде-
лены его особенности. Бюджетный механизм характеризуется своей гибкостью, что позволяет 
оперативно реагировать на любые изменения бюджетной системы в соответствии с условиями 
бюджетной политики. Активное внедрение процедуры финансовой децентрализации с 2014 года 
обусловило изменения в структуре бюджетного механизма. Социально-экономическое развитие 
также обуславливает изменения в функциональной структуре бюджетного механизма. Так, изме-
нились источники формирования местных бюджетов, а также перераспределены полномочия 
органов государственной и местной власти по финансированию расходов. Бюджетный механизм 
отражает имеющиеся в бюджетной системе экономические отношения. В общем бюджетный 
механизм можно охарактеризовать как совокупность форм и методов организации бюджетных 
отношений, которые использует государство с целью содействия социально-экономическому 
развитию.

Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетный механизм, местные бюджеты, государ-
ственный бюджет, финансовая децентрализация, бюджет.

The article examines the essence and role of the budget mechanism as a component of fiscal pol-
icy. The features of the "budget mechanism" category are formulated using the definition of this term 
by different scholars. The one of characteristics of budget mechanism is flexibility. It is allows to react 
promptly and change to any changes in the budget system in accordance with the conditions of the bud-
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get policy. In the process of realization of financial decentralization in Ukraine the structure of budgetary 
mechanism was improved in 2014. Socio-economic development also causes changes in the functional 
structure of the budget mechanism. Thus, the sources of the formation of local budgets have changed, 
as well as the reallocation of powers of state and local authorities to finance expenditures. Although, 
as a result of financial decentralization, local authorities are recognized as independent during the for-
mation of their budgets, but in the structure of their expenditures, about 60% of all of expenditures are 
still directed towards financing the social sphere. Therefore, an important task of local self-government 
was improved the structure of the budget mechanism. This would provide an opportunity to provide 
the optimum balance when allocating budget resources between different spheres of the budget sys-
tem. The budget mechanism reflects the existing system of economic relations in the budget system. 
In general, the budget mechanism can be characterized as a set of forms and methods of organization 
of budget relations, which are used by the state in order to promote social and economic development. 
In Ukraine was forming such a structure of the budget mechanism when the State Budget of Ukraine 
played a key role in the distribution processes gross domestic products. The current budget mechanism 
is a dynamic category, which can change for the purpose of rational organization of budget relations. In 
the process of financial decentralization it is necessary to take into account the budget and tax potential 
of the region when forming the system of financial provision of local self-government.

Key words: budgetary policy, budgetary mechanism, local budgets, state budget, financial decen-
tralization, budget.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
соціальна функція держави набуває все біль-
шого значення, що зумовлює потребу пошуку 
дієвих механізмів забезпечення розвитку та 
зростання добробуту громадян країни. З огляду 
на те, що саме бюджет є основою розвитку еко-
номіки, його виконання стало пріоритетним 
завданням уряду.

У процесі формування бюджетної політики 
необхідно визначити напрями використання 
бюджету відповідно до завдань соціально-еко-
номічного розвитку суспільства. Саме від її 
ефективності залежить економічний та соціаль-
ний розвиток країни.

Формування та успішне впровадження 
бюджетної політики відбуваються за допомо-
гою її найбільш динамічної складової, якою 
є бюджетний механізм. Це пояснюється про-
веденням економічних змін, де активне вико-
ристання бюджету є інструментом впливу на 
прискорення соціально-економічного роз-
витку. В умовах реалізації нової економічної 
стратегії органи державної влади стикаються 
з низкою проблем, об’єктивними причинами 
яких є економічна криза, значний рівень тініза-
ції економіки, домінування у структурі вироб-
ництва застарілої техніки та технологій. До 
суб’єктивних причин варто віднести корупційні 
прояви, схильність до девіації в бюджетній 
сфері, недостатній рівень інвестиційної та еко-
номічної активності бюджетних відносин.

Загалом бюджетний механізм є сукупністю 
форм та методів організації бюджетних відно-
син, які використовує держава в розподільчих 
та перерозподільчих процесах ВВП задля регу-
лювання соціально-економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості формування й реалізації бюджет-
ної політики у соціальній сфері розглядали у 

своїх працях О.І. Амоша, З.В. Бойко, А.В. Борсу-
кова, Л.І. Луніна, І.О. Лютий, Ц.Г. Огонь, В.Н. Опа-
рін, О.Р. Романенко, Н.М. Хижа та інші науковці.

Питанням сутності, ролі та структури 
бюджетного механізму як інструмента реалі-
зації бюджетної політики держави присвячено 
праці О.Д. Василика, М.І. Крупка, В.М. Федо-
сова, С.І. Юрія та інших вчених.

Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень щодо взаємовпливу бюджетної 
політики на соціально-економічний розвиток 
суспільства, у вирішенні проблем підвищення 
ефективності спрямування бюджетної полі-
тики на соціальний розвиток держави залиша-
ється багато прогалин. Недостатнє теоретичне 
обґрунтування основ бюджетного механізму 
зумовлює недостатньо ефективне викорис-
тання бюджетного механізму у вирішенні соці-
ально-економічних проблем.

Метою статті є дослідження впливу 
бюджетного механізму держави на соціально-
економічний розвиток населення. Для досяг-
нення мети необхідно розглянути теоретичні 
аспекти бюджетного механізму, визначити 
його роль у процесі соціально-економічного 
розвитку в умовах проведення фінансової 
децентралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні рідко в науковій літературі використо-
вується термін «бюджетний механізм». Досить 
часто науковці ідентифікують бюджетний меха-
нізм як фінансовий механізм [1].

В сучасному розумінні бюджетний механізм 
має двоїстий характер, оскільки він є інстру-
ментом управління економічними процесами 
та зумовлює фінансові та бюджетні відносини, 
детермінуючи їх та чинячи на них зворотну дію. 
Розвиток економіки обумовлює зміни бюджет-
ного механізму, при цьому в кожному періоді 
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видозмінюється та вдосконалюється функціо-
нальна структура бюджетного механізму.

Проблемним моментом є те, що вітчизняні 
науковці-економісти не можуть прийти до єди-
ного трактування терміна «бюджетний меха-
нізм». Часто його ототожнюють із методами, 
важелями та інструментами, що приводить до 
нерозуміння самої сутності бюджетного меха-
нізму та зумовлює прийняття необґрунтованих 
управлінських рішень.

Вперше економічну категорію «бюджетний 
механізм» започаткував радянський науковець 
Н.В. Гаретовський. На його думку, бюджетний 
механізм є сукупністю певних видів бюджетних 
відносин, специфічних методів формування та 
використання бюджетних коштів [2].

Під час формування бюджетного меха-
нізму державі потрібно намагатися змінити 
його відповідно до потреб діючої в той період 
бюджетної політики, що дасть змогу повністю 
реалізувати її мету та завдання. В процесі цього 
необхідно також забезпечувати кореляційне 
співвідношення складових елементів бюджет-
ного механізму та суспільних інтересів.

Ключову роль у функціонуванні бюджетної 
системи відіграє бюджетний механізм. Ефек-
тивність бюджетного механізму залежить від 
рівня взаємодії його складових частин. Вплива-
ючи на них, держава може сприяти соціально-
економічному розвитку на певній території або 
в державі загалом.

Поняття «бюджетний механізм» в україн-
ській науковій літературі застосовується досить 
широко стосовно різних об’єктів спрямування 
його дії (наприклад, бюджетний механізм, що 
забезпечує зростання суспільного добробуту, 
бюджетний механізм фінансової стабілізації 
економіки). Однак загальноприйнятого визна-
чення цього терміна немає, оскільки є чимало 
соціально-економічних явищ, на які чинить 
дію бюджетний механізм, відповідно, науковці 
трактують бюджетний механізм з позиції кож-
ного конкретного явища.

М.М. Артус та Н.М. Хижа визначають 
бюджетний механізм як систему економіч-
них заходів впливу на забезпечення мобіліза-
ції оптимальних обсягів фінансових ресурсів 
бюджету, їх найбільш ефективного розміщення 
та економічного використання задля забезпе-
чення соціального-економічного розвитку сус-
пільства, визначеного економічною політикою 
держави [3].

С.І. Юрій, В.М. Федосов визначають бюджет-
ний механізм як систему встановлених держа-
вою форм і методів організації бюджетних від-
носин [4].

Згідно з Л.Ю. Наумовою, сутність бюджет-
ного механізму можна визначити двома під-

ходами до цього поняття. З одного боку, 
бюджетний механізм можна розуміти як функ-
ціонування самих бюджетних коштів. Матері-
альним відображенням фінансових відносин є 
грошові потоки. Організація цих потоків, поря-
док їх здійснення відбуваються за певними пра-
вилами й напрямами. У цьому разі бюджетний 
механізм відображає внутрішню організацію 
функціонування фінансових ресурсів. З іншого 
боку, бюджетний механізм розглядається як 
сукупність методів та форм, інструментів, при-
йомів та важелів впливу на стан і розвиток 
економіки. Цей підхід відображає зовнішню 
дію функціонування бюджету й характеризує 
фінансові ресурси як фактор впливу на стан 
економіки [5].

Узагальнюючи наведені вище визначення, 
можемо зробити висновок, що економічну 
категорію «бюджетний механізм» варто роз-
глядати у двох аспектах:

1) як об’єктивне економічне явище, адже 
бюджетний механізм представлений сукуп-
ністю різноманітних бюджетних відносин і 
забезпечує їх взаємозв’язок та взаємодію у 
процесі формування та використання коштів 
бюджету держави задля соціально-еконо-
мічного розвитку, тому можна вважати, що 
бюджетний механізм є теоретичним відобра-
женням державного бюджету;

2) як практичну модель формування та вико-
ристання фінансових ресурсів держави в про-
цесі виконання завдань та функцій, які постав-
лені перед державними органами влади.

Бюджетному механізму притаманні специ-
фічні особливості:

– бюджетний процес є необхідною умовою 
існування бюджетного механізму, оскільки він 
забезпечує його організацію та реалізацію;

– сам по собі бюджетний механізм є статич-
ним і перебуває в процесі очікування управління;

– бюджетний механізм характеризується 
сукупністю взаємопов’язаних підсистем, які 
самостійно забезпечують роботу певних напря-
мів, а в процесі їх взаємодії забезпечують функ-
ціонування всього механізму; така взаємодія 
складових під впливом керуючої підсистеми 
дає можливість перерозподіляти бюджетні та 
позабюджетні кошти;

– поєднання та зв’язки бюджетного меха-
нізму з управлінням відображають внутрішній 
зміст бюджетного процесу.

Ключовою властивістю, яка має бути при-
таманною бюджетному механізму в сучасних 
реаліях, є гнучкість. Під гнучкістю бюджетного 
механізму слід розуміти його здатність швидко 
перелаштовуватися в разі зміни вектору роз-
витку фінансової системи на вимогу часу та 
реалій [6].
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В Україні до прийняття змін у бюджетному 
законодавстві у 2014 році склалася ситуація, 
коли місцеві органи влади не мали достатньої 
фінансової самостійності під час розв’язання 
задач соціально-економічного розвитку тери-
торії, результатом чого була відсутність заці-
кавленості у стимулюванні суб’єктів госпо-
дарювання збільшувати темпи зростання 
валового регіонального продукту. Внесення 
законодавчих змін вимагало оперативного 
запровадження змін у структуру діючого 
бюджетного механізму. Проведені зміни дають 
підстави говорити не про декларативну фінан-
сову децентралізацію, а про реально діючу, 
яка спрямована на створення сприятливого 
клімату для місцевого бізнесу та підвищення 
добробуту регіонів.

Оцінювання процесів бюджетної децентра-
лізації відбувається за показниками доходів та 
видатків місцевих бюджетів, ступенем само-
стійності органів місцевого самоврядування 
у питаннях їх формування та використання, 
висновки про яку можна зробити на підставі 
коефіцієнтів централізації та децентралізації 
доходів і видатків.

На підставі даних, наведених у табл. 1, 
бачимо, що значення коефіцієнта бюджет-
ної централізації за доходами коливається від 
77,6% у 2010 році до 81,5% у 2015 році, тому 
можемо зробити висновок, що понад ¾ бюджет-
них коштів в цей період акумулювалося саме в 
Державному бюджеті України. У 2015 році лише 
18,5% усіх доходів бюджетної системи України 
припадали на місцеві бюджети. За таких умов 
важко говорити про фінансову самостійність 
органів місцевого самоврядування, яка є важли-
вою передумовою комплексного фінансового 
забезпечення економічного та соціального роз-
витку регіону. Високий рівень фінансової цен-
тралізації зумовив проблему несправедливого 
розподілу ВВП між регіонами.

Зменшення у 2016 році коефіцієнта бюджет-
ної централізації та відповідне зростання коефі-
цієнта бюджетної децентралізації на 3,3% свід-
чать про перші позитивні результати реформи та 
початок формування фінансової незалежності 
органів місцевого самоврядування для забез-
печення ними умов задоволення у відповід-
ному обсязі, потреб громадян певної території. 

Протягом 2017–2018 років спостерігається зміна 
ситуації, всі доходи бюджетної системи України, 
що акумулювалися, практично порівну розподі-
лялися між державним та місцевими бюджетами 
(у 2017 році 50,6% усіх доходів припадали на дер-
жавний бюджет, а 49,4% – на місцеві бюджети; у 
2018 році – 52,5% та 47,5% відповідно).

Попри те, що, відповідно до законодавчих 
змін, зросла кількість податкових джерел фор-
мування доходів місцевих бюджетів, левова 
частка доходів місцевих бюджетів припадає на 
субвенції з державного бюджету, що сприяло 
підвищенню фінансової залежності місцевих 
бюджетів.

За роки незалежності в Україні сформува-
лась така структура бюджетного механізму, 
за якої в розподільчих процесах ключову роль 
відгравав саме Державний бюджет України, 
тоді як місцеві органи влади, будучи агентами 
загальнодержавної влади, забезпечували лише 
гарантовані державою блага, не враховуючи 
специфіку місцевих уподобань. Отже, важли-
вим завданням, яке постало перед органами 
державної влади, було покращення структури 
бюджетного механізму, який би забезпечив 
оптимальне співвідношення під час розподілу 
бюджетних ресурсів між різними сферами 
бюджетної системи.

Коефіцієнт децентралізації видатків у 
2015 році зменшився до 40,7% порівняно з 
42,8% у середньому за 2010–2014 роки, хоча 
протягом 2015 року на фінансування з місцевих 
бюджетів додатково було передано 638 об’єктів 
та заходів освіти, культури, охорони здоров’я 
та фізичної культури і спорту. Хоча внаслідок 
проведення фінансової децентралізації міс-
цеві органи влади визнані самостійними під 
час формування своїх бюджетів, у структурі 
їх видатків все ще близько 60% коштів припа-
дає на фінансування охорони здоров’я, освіти, 
соціального захисту та соціального забезпе-
чення населення. Як правило, такі видатки здій-
снюються за рахунок субвенцій, що надходять 
до місцевих бюджетів із Державного бюджету 
та мають цільове призначення. Значна частка 
субвенцій у структурі місцевих бюджетів є свід-
ченням того, що необхідно переглянути сис-
тему фінансування видатків із державного та 
місцевих бюджетів.

Таблиця 1
Оцінювання показників бюджетної централізації та децентралізації за доходами у 2010–2018 роках
Показник

Період
2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2018 
рік

Коефіцієнт бюджетної 
централізації за доходами 0,767 0,804 0,796 0,785 0,800 0,815 0,782 0,506 0,525

Коефіцієнт бюджетної 
децентралізації за доходами 0,233 0,196 0,204 0,215 0,200 0,185 0,218 0,494 0,475
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Висновки з проведеного дослідження. В про-
цесі проведення фінансової децентралізації необ-
хідно враховувати бюджетний та податковий 
потенціали регіону під час формування системи 
фінансового забезпечення місцевого самовря-
дування. Це потребує від органів влади адаптації 
бюджетного механізму до змін бюджетної сис-
теми, використання тих методів, які дають змогу 
своєчасно та в достатньому обсязі акумулювати 
фінансові ресурси основного централізованого 
фонду грошових коштів задля їх подальшого 
використання для ефективного виконання функ-
цій, які покладені на державу. Попри це, потрібно 
зважати на те, що під час використання різно-
манітних форм, методів, інструментів та важе-
лів бюджетного механізму діють обмеження, які 
визначені законодавчими нормами.

Отже, чинний бюджетний механізм є дина-
мічною категорією, оскільки може змінюва-

тися задля раціональної організації бюджетних 
відносин.

Бюджетний механізм відображає наявні в 
бюджетній системі економічні відносини щодо 
використання певних методів, інструментів, 
важелів задля формування та реалізації ефек-
тивної бюджетної політики для забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіонів та 
держави загалом.

Проведене дослідження показало, що хоча 
було прийнято багато змін у нормативно-пра-
вових актах, що зумовили розширення повно-
важень органів місцевого самоврядування, 
зростання їх фінансової незалежності, проте 
процес фінансової децентралізації не можна 
вважати завершеним. Необхідно продовжу-
вати пошук шляхів удосконалення бюджетного 
механізму соціально-економічного розвитку 
регіонів.
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СТРУКТУРНА ДИНАМІКА У РОЗВИТКУ  
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
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Розвиток кожного сектору економіки України в умовах сучасних інтеграційних процесів харак-
теризується системними трансформаційними змінами. Найбільш динамічним сегментом еконо-
міки вважається страховий ринок. У зв’язку з цим дослідження структури страхового ринку та 
виявлення структурних зрушень набувають особливого значення. Мета статті полягає в прове-
денні системного аналізу структурної динаміки страхового ринку України. Розроблено методоло-
гічний підхід до проведення досліджень, який передбачає визначення основних сегментів страхо-
вого ринку та здійснення аналізу структурних зрушень. Запропоновано використання кількісних 
показників та методів прогнозування.

Ключові слова: страховий ринок, структура, структурні зрушення, структурна динаміка, тен-
денції розвитку, кількісні показники.

Развитие каждого сектора экономики Украины в условиях современных интеграционных про-
цессов характеризуется системными трансформационными изменениями. Наиболее динамич-
ным сегментом экономики считается страховой рынок. В связи с этим исследование структуры 
страхового рынка и выявление структурных сдвигов приобретают особое значение. Цель статьи 
заключается в проведении системного анализа структурной динамики страхового рынка Укра-
ины. Разработан методологический подход к проведению исследований, который предусматри-
вает определение основных сегментов страхового рынка и осуществление анализа структурных 
сдвигов. Предложено использование количественных показателей и методов прогнозирования.

Ключевые слова: страховой рынок, структура, структурные сдвиги, структурная динамика, 
тенденции развития, количественные показатели.

Development of each sector of Ukraine’s economy is characterized by systemic transformational 
changes in the conditions of the modern integration processes. The most dynamic economy segment 
is the insurance market. In this regard, research of the insurance market structure and the detection 
of structural changes acquire special significance. The purpose of the article is to conduct systematic 
analysis of the structural dynamics of the insurance market of Ukraine. The methodological approach to 
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research is developed, which involves the definition of the main segments of the insurance market and 
the analysis of the structural changes. The use of quantitative indicators and forecasting methods has 
been proposed. Trends of changes in structural components in the course of research on the structural 
dynamics of the insurance company’s assets were identified and established, which allows forming the 
scientific basis for strategic decisions making.

Key words: insurance market, structure, structural changes, structural dynamics, development 
trends, quantitative indicators.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
європейської інтеграції розвиток економіки 
України пов’язаний із системними трансфор-
маційними змінами, які відбуваються як на 
рівні економічної системи національної еконо-
міки, так і на рівні її підсистем, а саме окремих 
галузей, ринків та підприємств.

Одним з основних показників економічного 
розвитку економічної системи на рівні націо-
нальної економіки вважається стан страхового 
ринку. Чисельні дослідження засвідчують, що з 
підвищенням рівня життя й добробуту людей 
розвиток страхового ринку набуває динаміч-
ного характеру [1–7]. В умовах трансформацій-
ної економіки структурні зміни на будь-якому 
рівні економічної системи формують підґрунтя 
щодо забезпечення сталого соціально-еконо-
мічного розвитку держави [8].

У зв’язку з цим дослідження розвитку стра-
хового ринку з урахуванням структурної дина-
міки та виявлення змін у структурі набувають 
особливого значення. Визначення законо-
мірностей у структурній динаміці дасть змогу 
дослідити структурні зміни в розвитку та дізна-
тися рівень якості структурних перетворень 
внаслідок структурних зрушень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню та дослідженню страхового ринку 
як в Україні, так і за її межами приділяють увагу 
багато видатних учених та науковців, зокрема 
В. Базилевич, В. Берг, А. Вагнер, Н. Внукова, 
Т. Говорушко, О. Гвозденко, Ю. Журавльов, 
М. Мних, Р. Пікус, М. Ротшильд, П. Самуельсон, 
В. Федоренко, В. Фурман, В. Шахов.

Сучасні вчені досліджують основні про-
блеми страхових компаній та ринку страхових 
послуг [1], надають найпоширеніші визначення 
страхового ринку [7], оцінюють сучасний стан 
страхового ринку України [2], розглядають 
динаміку за окремими показниками [5; 6], вста-
новлюють залежності рівня страхових виплат 
від ризику їх зміни [6].

Зокрема, О. Сукач та Л. Сарана [5] за резуль-
татами досліджень динаміки за окремими 
показниками за 2010–2015 рр. дійшли висновку, 
що страховий ринок є одним із найбільш дина-
мічних сегментів економіки та одним із голо-
вних важелів фінансово-інвестиційного меха-
нізму щодо розв’язання соціальних проблем. 
Досліджуючи структуру страхового ринку, 

Ю. Романовська [4] зазначає, що рівень проник-
нення страхування в Україні перебуває на низь-
кому рівні, а також має місце низький рівень 
соціальної захищеності населення країни. 
В. Турко [6] за результатами досліджень дина-
міки чистих страхових премій, чистих страхо-
вих виплат і рівня страхових виплат за різними 
видами ризикового страхування зазначає, що 
Україна залишається країною з малорозвине-
ним ринком страхування.

За результатами оцінювання сучасного 
стану страхового ринку України встановлено 
дисбаланс за темпами зростання страхового 
ринку й економіки країни загалом [2], при 
цьому акцентовано увагу на досить мізерній 
частці валових страхових премій у ВВП країни.

Під час дослідження вчені зазначають осно-
вні недоліки страхового ринку [1; 5], вказують 
на низький рівень проникнення страхування в 
Україні [4] та пропонують заходи, вжиття яких 
спрямоване на підвищення ефективності функ-
ціонування страхового ринку України [1].

Автори роботи [5] вказують на основні недо-
ліки страхового ринку, серед яких виділяють 
зниження якості виконання зобов’язань стра-
ховиками перед страхувальниками, низький 
рівень надання страхових послуг, зниження 
рівня довіри до страховиків.

Ю. Городніченко [1] досліджує основні про-
блеми страхових компаній та ринку страхо-
вих послуг, зазначаючи, що задля підвищення 
ефективності функціонування страхового 
ринку України необхідно вжити низку невід-
кладних заходів. До основних з них віднесено 
вдосконалення механізму формування страхо-
вих резервів та системи розміщення страхових 
резервів; законодавче врегулювання питань 
захисту заощаджень громадян за довгостроко-
вим страхуванням життя, здоров’я та пенсійним 
страхуванням; розширення ринку перестрахо-
вування, активізації роботи з нерезидентами 
щодо взаємного перестраховування. Окре-
мою складовою, на думку автора роботи [1], 
має бути відновлення довіри до страхування 
як інституту соціально-економічного захисту, 
що є однією з необхідних передумов розвитку 
страхового бізнесу в Україні.

Г. Пурій звертає увагу на те, що «ефективне 
функціонування страхового ринку в Україні 
гальмується відсутністю єдиної державної стра-
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тегії щодо розвитку ринку страхових послуг, 
нестабільністю економічної ситуації в державі, 
низьким рівнем страхової культури та фінан-
сової освіченості учасників страхового ринку, 
браком ліквідних фінансових інструментів для 
проведення ефективної політики інвестування 
коштів, низьким рівнем капіталізації вітчизня-
них страховиків, зволіканням із упроваджен-
ням обов’язкового медичного, аграрного та 
пенсійного страхування за участю страховиків, 
низьким рівнем якості послуг, що надаються 
окремими страховиками тощо» [3].

Проведені дослідження дають змогу зазна-
чити, що найважливішою характеристикою 
кон’юнктури будь-якого ринку є його пропо-
рційність, тобто збалансованість попиту та про-
позиції, співвідношення окремих елементів 
ринку та ринкової діяльності. Ступінь збалан-
сованості є динамічним процесом, оскільки 
ринкова ситуація постійно змінюється, а зако-
номірності та тенденції структурних зрушень 
необхідно постійно досліджувати, вивчати й 
прогнозувати задля формування ефективної 
стратегії соціально-економічного розвитку.

Метою статті є проведення системного ана-
лізу структурної динаміки страхового ринку 
України, що дасть змогу виявити основні тен-
денції структурних зрушень та сформувати нау-
кове підґрунтя прийняття стратегічних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціально-економічний розвиток національ-
ного господарства залежить від усіх елемен-
тів, які функціонують у системі національного 
господарства, тобто компаній, підприємств, 
організацій, фірм. Водночас різноманіття умов, 
в яких функціонують підприємства, породжу-
ють різноманіття ризиків, яким вони можуть 
піддаватися. У зв’язку з цим роль страхування 
як одного з найважливіших чинників забезпе-
чення стабільності є дуже важливою.

Фактично страховий ринок є сукупністю 
економічних відносин щодо придбання або 
продажу страхового продукту. Між страхо-
виком і страхувальником ринок забезпечує 
органічний взаємозв’язок, який трансфор-
мує відповідні відношення у вигляді страхової 
послуги. А. Шолойко [7] поділяє найпошире-
ніші визначення страхового ринку на дві великі 
групи, такі як загальна, що базується на загаль-
них підходах до класифікації ринків, та спеці-
альна, що ґрунтується на особливостях класи-
фікації страхування.

Одними з головних законів, які забезпечу-
ють функціонування страхового ринку, вважа-
ється закон вартості та закони попиту й про-
позиції. У цих законах важливим інструментом 
впливу на попит і пропозицію є ціна. Важливою 
умовою є те, що страховий ринок повинен 

передбачати самостійність суб’єктів ринкових 
відносин, а також їх паритетне партнерство 
щодо купівлі-продажу страхових послуг і наяв-
ності розвиненої системи горизонтальних і вер-
тикальних зв’язків з їх забезпечення. Зокрема, 
Ю. Романовська зазначає [4], що в умовах рин-
кової економіки збільшуються ризики втрати 
майна, тому така ситуація породжує попит на 
послуги страхових компаній.

Відносини у сфері страхування спрямовані 
на створення ринку страхових послуг, поси-
лення страхового захисту майнових інтересів 
підприємств, установ, організацій та фізичних 
осіб, що регулюються Законом України «Про 
страхування» [9]. Страховий ринок формується 
в ході становлення товарного господарства 
та є його невід’ємним і важливим елементом, 
який функціонує в конкурентному середовищі 
на основі Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції» [10]. Умовою виникнення 
страхового ринку або товарного господарства 
є суспільний поділ праці, а також існування різ-
них власників, що є відокремленими товаро-
виробниками. Отже, реальне співвідношення 
цих умов визначає ступінь розвитку ринкових 
відносин.

Незважаючи на те, що ринок страхових 
послуг практично сформований і функціонує, 
він характеризується наявністю таких проблем:

– диспропорції між обсягами страхових 
премій та внесків;

– низький рівень конкурентоспроможності 
порівняно з іноземними страховиками;

– низький рівень капіталізації страхових 
компаній;

– низький рівень страхової культури та гро-
мадянської відповідальності як керівників стра-
хових компаній, так і населення;

– посилення практики злиття й поглинання 
структур, яка, з одного боку, підвищує капіталі-
зацію страхових компаній, а з іншого боку, під-
вищує рівень монополізації страхового ринку.

Нині між страховими організаціями заго-
стрюється конкуренція, що змушує страховиків 
розробляти нові стратегії управління компа-
нією, які ґрунтуються на сучасних методах ана-
лізування й оцінювання як страхового ринку 
загалом, так і страхової компанії зокрема. До 
таких методів доцільно віднести, по-перше, 
математичне моделювання соціально-еконо-
мічних процесів [8; 11], що дає змогу викорис-
тати сучасний апарат математичної статистики, 
економетрики, теорії випадкових процесів, а 
по-друге, сукупність кількісних показників для 
оцінювання структурних зрушень, що відбува-
ються на ринку страхування в Україні.

На підґрунті такого методологічного підходу 
(рис. 1) доцільно сформувати основу побудови 
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нових інструментальних 
засобів управління страхо-
вими компаніями та ринком 
страхування загалом. Відпо-
відно до запропонованого 
методологічного підходу 
до проведення досліджень 
передбачено визначення 
основних сегментів стра-
хового ринку та здійснення 
аналізу структурних зру-
шень з використанням кіль-
кісних показників та методів 
прогнозування. Зазначимо, 
що структуру ринку можна 
визначити співвідношенням 
окремих сегментів ринку 
та визначенням їх питомої 
ваги в загальному обсязі 
ринкового явища або  
процесу.

Використовуючи підхід 
до визначення основних 
сегментів ринку, зазна-
чимо, що страхування в 
Україні здійснюється за двома основними сег-
ментами страхування, такими як “Life” і “non-
Life”. Страхові компанії “Life” – це ті компанії, 
що здійснюють страхування життя, а “non-Life” – 
страхові компанії, що здійснюють страхування 
видів, інших, ніж страхування життя. За резуль-
татами оцінювання стану страхового ринку 
України встановлено зменшення кількості стра-
хових компаній як у сегменті “Life”, так і в ризи-
кованому сегменті ринку страхових послуг [2].

Проаналізувавши дані страхових компа-
ній та їх діяльність за окремими параметрами 
[12; 13], можемо визначити такі структурні зру-
шення. Кількість страхових компаній станом на 
31 грудня 2018 р. становила 285, з яких 31 ком-
панія (10,9%) представляла сегмент “Life”, а 

254 компанії (89,1%) – сегмент “non-Life”. Порів-
няно з аналогічним періодом 2017 р. спостері-
гається зменшення сегменту “Life” на 2 страхові 
компанії (що складає 6%), а також зменшення 
сегменту “non-Life” на 7 компаній (або на 2,7%).

На рис. 2 відображено структуру загаль-
них активів, дозволених для представлення 
коштів страхових резервів (ст. 31 Закону Укра-
їни «Про страхування», де визначено перелік 
активів за відповідними категоріями) станом 
на 31 грудня 2018 р.

Обсяг активів, дозволених для представ-
лення коштів страхових резервів, станом на 
31 грудня 2018 р. становив 47 871 млн. грн., що 
на 11 787 млн. грн. більше, ніж на відповідну 
дату 2017 р. (або на 32,7% порівняно зі значен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методологічні аспекти дослідження структурної динаміки  
у розвитку страхового ринку

Рис. 2. Структура загальних активів станом на 31.12.2018 р.
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ням активів на кінець 2017 р.). Основними фак-
торами зростання активів страхових компаній 
є розвиток страхування життя та зростання 
капіталу.

Структура активів страхових компаній, яка 
визначена ст. 31 Закону України «Про страху-
вання» для представлення страхових резервів, 
станом на 31 грудня 2018 р. порівняно з інфор-
мацією за станом на 31 грудня 2017 р. [12] має 
такі зміни:

– на 1 001 млн. грн. (або 36,3%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
грошовими коштами на поточних рахунках, що 
становив 3 758 млн. грн. (або 7,9% від загаль-
ного обсягу активів);

– на 4 552 млн. грн. (або 37,2%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
банківськими вкладами (депозитами), що ста-
новив 16 790 млн. грн. (або 35,1% від загального 
обсягу активів);

– на 695 млн. грн. (або 26,2%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
нерухомим майном, що становив 3 350 млн. грн. 
(або 7% від загального обсягу активів);

– на 790 млн. грн. (або 11,9%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
акціями, що становив 7 443 млн. грн. (або 15,5% 
від загального обсягу активів);

– на 231 млн. грн. (або 25,8%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
облігаціями, що становив 1 129 млн. грн. (або 
2,4% від загального обсягу активів);

– на 2 706 млн. грн. (або 41,2%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
цінними паперами, які емітуються державою, 
що становив 9 278 млн. грн. (або 19,4% від 
загального обсягу активів);

– на 1 791 млн. грн. (або 43,4%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 

правами вимог до перестраховиків, що стано-
вив 5 815 млн. грн. (або 12,1% від загального 
обсягу активів).

Позитивною складовою є те, що збільшу-
ється частка депозитних вкладів в активи стра-
хових компаній, однак зростає частка держав-
них боргових цінних паперів, які емітуються 
центральними органами влади, що підтверджує 
зростання боргових зобов’язань держави. 
Так, порівняно з 2015 р. частка цінних папе-
рів, що емітуються державою, у 2018 р. зросла 
у 2,71 рази, а частка акціонерного капіталу у 
2018 р. порівняно з 2015 р. знизилась у 2,1 рази.

Динаміку структури активів страхових ком-
паній протягом 2010–2018 рр. за окремими 
показниками за статистичною інформацією [12; 
13] представимо у графічному вигляді (рис. 3, 
4). Як видно з рис. 3, 4 протягом 2010–2018 рр. 
спостерігається тенденція до зростання двох 
структурних складових, а саме депозитів та 
цінних паперів. Після спаду у 2012 р. спостері-
гається зростання таких складових, як грошові 
кошти на поточних рахунках, нерухоме майно 
та права вимоги до перестраховиків. Під час 
розвитку за акціями після тенденції зростання 
до 2012 р. спостерігається негативна тенденція 
суттєвого зменшення протягом 2013–2018 рр. 
Слід зазначити, що встановлені тенденції зрос-
тання для окремих складових структури акти-
вів страхових компаній свідчать про негативні 
явища в національній економіці. Зокрема, вста-
новлена тенденція зростання цінних паперів 
свідчить про зростання державних запозичень, 
що не є позитивним явищем для національної 
економіки.

Дослідження структури були здійснені за 
номінальними значеннями, 

Дослідження структури були здійснені за 
номінальними значеннями, однак задля визна-

Рис. 3. Динаміка структури активів страхових компаній  
(депозити, акції та цінні папери)
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чення тенденцій протягом декількох років 
доцільним, на нашу думку, є проведення ана-
лізу активів страховиків за 2010–2018 рр. у 
порівняльних цінах (зокрема, у цінах 2010 р.). 
Внаслідок таких розрахунків нами сформовано 
інформаційні бази, побудовано тренди з визна-
ченням показників адекватності отриманих 
математичних моделей. В основу отриманих 
математичних моделей прогнозування покла-
дено функціональні залежності з високим рів-
нем адекватності за показником детермінації, 
що дає можливість використання їх для розра-
хунків прогнозних значень на 2019 р. (табл. 1).

Протягом 2017–2018 рр. практично за всіма 
структурними складовими активів страхових 
компаній спостерігається зростання. Особливо 
високих темпів зростання набувають такі скла-
дові, як «права вимоги до перестраховиків» та 
«цінні папери, що емітуються державою», при 
цьому акції протягом усього періоду характе-
ризуються негативною тенденцією постійного 
зменшення, що говорить про погіршення стану 
економіки країни на системному рівні.

Задля більш ґрунтовної деталізації дослі-
джень структурних зрушень передбачено вико-

ристання кількісних показників, зокрема маси, 
індексу та швидкості структурних зрушень [14; 
15], які дають змогу ґрунтовно відобразити 
динаміку структури страхового ринку України.

Масу структурного зрушення розраховано 
за такою формулою:

M P P= −1 0 ,                             (1)

де M  – маса структурного зрушення, %; P1  – 
значення величини, яка досліджується, в поточ-
ному періоді, %; P0  – значення величини, яка 
досліджується, в базовому періоді, %.

Динаміку зміни маси структурних зрушень у 
структурі активів страхових компаній протягом 
2010–2018 рр. представимо на рис. 5, 6.

Індекс маси структурного зрушення визна-
чено за такою формулою:

I
P P

P

M

P
=

−
=1 0

0

1

0

,                        (2)

де M1  – значення маси структурного зру-
шення в поточному періоді, %.

Швидкість структурного зрушення розра-
ховано як відношення маси структурного зру-
шення до параметру часу, за який здійснюється 
дослідження:

Рис. 4. Динаміка структури активів страхових компаній  
(облігації, нерухоме майно, грошові кошти та права вимоги до перестраховиків)

Таблиця 1
Темпи зростання та прогнозування структурних складових активів страхових компаній

Структурна складова Темпи зростання 
2017/2018 рр., %

Прогноз на 2019 р.,  
млн. грн.

Загальні активи страховиків 11,2 11 417
Грошові кошти на поточних рахунках 14,3 910
Банківські вклади (депозити) 15,0 4 216
Нерухоме майно 5,8 872
Акції -6,2 1 849
Облігації 5,4 255
Цінні папери, що емітуються державою 18,3 2 674
Права вимоги до перестраховиків 20,2 1 346
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V
P P

T

M

T
=

−
=1 0 1 ,                       (3)

де V  – швидкість структурного зрушення.
Використання індексу маси структурного 

зрушення дає змогу визначити зміну маси струк-
турного зрушення за визначений період часу.

Результати проведених досліджень пока-
зують, що протягом останніх п’яти років за 
багатьма складовими структури активів стра-
хових компаній значних структурних зрушень 
не спостерігається, за винятком структурних 
зрушень у 2013 р. (рис. 6).

Однак протягом 2010–2018 рр. відбувалися 
суттєві зміни у значеннях маси структурних 
зрушень за депозитами та акціями, про що 
додатково свідчить індекс структурних зру-
шень (рис. 7).

Швидкість структурного зрушення дає змогу 
відобразити зміну маси структурного зрушення 
за одиницю часу. Дослідження швидкості струк-
турних зрушень дає можливість відобразити 
зміну маси структурного зрушення за окре-
мими періодами часу, зокрема 2010–2014 рр. та 
2015–2018 рр. (табл. 2).

Протягом останнього періоду відбува-
ються більш суттєві дослідження порівняно 
з попереднім періодом, коли структурні зру-
шення за структурними складовими не пере-
вищували 1%. Перевищення цього рівня спо-
стерігається протягом останніх років у таких 
розділах, як «акції» та «цінні папери, що емі-
туються державою». Позитивним аспектом 
попереднього періоду дослідження є най-
більш високий рівень зростання банківських 
вкладів та акцій, що говорить про спромож-

Рис. 5. Маса структурних зрушень (депозити, акції та цінні папери)

Рис. 6. Маса структурних зрушень (грошові кошти, облігації,  
нерухоме майно, права вимоги до перестраховиків)
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ність населення до заощаджень та спромож-
ність реального сектору до капіталізації еко-
номіки загалом.

Проте в наступному періоді, що досліджу-
ється, ситуація суттєво погіршується: банків-
ські вклади мають тенденцію до зниження, 
суттєвого спаду набувають акції, при цьому 
цінні папери, що емітуються державою, набу-
вають постійного зростання. Отримані роз-
рахунки засвідчують негативну тенденцію 
розвитку національної економіки, яка харак-
теризується динамічним зниженням капіта-
лізації економіки та збільшенням заборгова-
ності держави.
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Висновки з проведеного дослідження. Роз-
роблено методологічний підхід до проведення 
досліджень структурної динаміки в розвитку 
страхового ринку. Практичне використання 
методологічного підходу дало змогу визначити 
основні сегменти страхового ринку та здій-
снити аналіз структурних зрушень із застосу-
ванням кількісних показників та математичних 
методів прогнозування економічних процесів.

В ході досліджень сформовано наукову 
основу прийняття стратегічних рішень за раху-
нок виявлення тенденцій у змінах структурних 
складових та визначення їх впливу на розвиток 
національної економіки.

Таблиця 2
Швидкість структурних зрушень за періодами часу

№ Структура загальних активів 2010–2014 рр. 2015–2018 рр.
1 Грошові кошти на поточних рахунках -0,28% 0,18%
2 Банківські вклади (депозити) 0,56% 0,09%
3 Нерухоме майно 0,03% 0,18%
4 Акції 0,65% -3,43%
5 Облігації 0,01% 0,07%
6 Цінні папери, що емітуються державою -0,54% 2,45%
7 Права й вимоги до перестраховиків -0,38% 0,38%
8 Інше -0,04% 0,08%
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ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

THE PROBLEM OF ADMINISTERING AND REFORMING 
THE MECHANISM OF CUSTOMS PAYMENTS OF UKRAINE  

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Стаття присвячена розгляду системи адміністрування митних платежів, виявленню проблем в 
умовах глобалізації, які заважають досягненню цілей митної політики, таких як захист національного 
ринку від іноземної конкуренції та розвиток зовнішньої торгівлі. Проаналізовано наукові праці провід-
них учених економічних наук щодо адміністрування митних платежів, розглянуто сучасні проблеми 
збереження конкурентоспроможності українського виробника, що є надважливим завданням укрі-
плення економіки України. Зазначено можливі нововведення щодо оптимізації системи митно-тариф-
них платежів, які будуть захищати внутрішній ринок та стануть помічником у завоюванні зовнішніх 
ринків вітчизняними підприємствами у глобальному вимірі й на локальних національних ринках.

Ключові слова: адміністрування податків, адміністрування митних платежів, зовнішньоеконо-
мічна діяльність, державна митна справа, митні платежі, фіскальні органи, митниця.

Статья посвящена рассмотрению системы администрирования таможенных платежей, выявлению 
проблем в условиях глобализации, которые мешают достижению целей таможенной политики, таких 
как защита национального рынка от иностранной конкуренции и развитие внешней торговли. Про-
анализированы научные труды ведущих ученых экономических наук касательно администрирования 
таможенных платежей, рассмотрены современные проблемы сохранения конкурентоспособности 
украинского производителя, что является сверхважным заданием укрепления экономики Украины. 
Указаны возможные нововведения касательно оптимизации системы таможенно-тарифных плате-
жей, которые будут защищать внутренний рынок и станут помощником в завоевании внешних рын-
ков отечественными предприятиями в глобальном измерении и на локальных национальных рынках.

Ключевые слова: администрирование налогов, администрирование таможенных платежей, 
внешнеэкономическая деятельность, государственное таможенное дело, таможенные платежи, 
фискальные органы, таможня.

The article is devoted to reviewing the system of customs administration, to show which problems 
in the globalization conditions are hinder the realization of customs policy goals, such as protection of 
the national market from foreign competition and development of foreign trade. The article analyzes the 
scientific works of the leading scientists in the economic sciences relations to the customs payments 
administration, examines the current problems of preserving the competitiveness of the Ukrainian pro-
ducer, which is a critical task for strengthening the Ukrainian economy and noted possible innovations 
in the system of customs tariff payments that will protect the domestic market and become an assistant 
in the conquest of foreign markets by domestic enterprises, in the global dimension and in local national 
markets. The key factor for competing in a globalizing environment is the price that manufacturer can 
offer to the buyer. In part cases the raw material used for production could have the Ukrainian certifi-
cate of origin, but what should be if the raw material could be only with foreign certificate of origin / or 
partly collected not in Ukraine and necessary for local producer to import it. In this case, the Ukrainian 
producer faces the problem of high customs duties and VAT, and as a result, the cost of its products is 
increasing. In some cases, those percentages are the main cost problem of the most Ukrainian enter-
prises, the price of which is 20% higher than foreign producers offer. That is why for now we need 
detailed consideration of the factors influencing the efficiency of customs payments in Ukraine, as well 
as the improvement of these processes, are relevant in the context of globalization to help Ukrainian 
producers to be more effective all over the world, in the global dimension and in local national markets.

Key words: administration of taxes, administration of customs payments, foreign economic activity, 
state customs, customs payments, fiscal authorities, customs.
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Постановка проблеми. За останні 5 років 
ми спостерігаємо за розширенням експортних 
ринків та підписанням нових міждержавних 
угод, що має впливати на збільшення збуту 
української продукції за кордон, але не на 
кожному ринку український виробник може 
витримати конкуренцію, тому зберігається дис-
пропорційно низький рівень участі українських 
підприємств в експорті. Ключовим фактором 
конкурування в умовах глобалізації є ціна, 
яку виробник може запропонувати покупцю 
Добре, якщо сировина, яка використовується 
для виробництва, має українське походження. 
Що ж робити тоді, коли потрібна сировина 
може бути лише закордонного виробництва/
збору, отже, її необхідно імпортувати? Тоді 
український виробник стикається з проблемою 
високих митних платежів та ПДВ, внаслідок 
чого собівартість його продукції зростає. Іноді 
саме ті відсотки стають ключовими для біль-
шості українських підприємств, ціна на про-
дукцію яких на 20% більше, ніж у закордонних 
виробників. Саме тому детальне та всебічне 
врахування чинників, що впливають на ефек-
тивність справляння митних платежів, й удо-
сконалення цих процесів є актуальними в умо-
вах глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз досліджень та публікації показує, що 
проблема адміністрування й реформування 
механізму митних платежів в умовах глобалі-
зації досліджена недостатньо. Як правильно 
зазначають Ю.О. Голиницький та О.В. Яцишин, 
недостатньо уваги приділяється досліджен-
ням можливостей удосконалення управління 
митними платежами під час здійснення екс-
портно-імпортних операцій [1]. Питання також 
досліджували А.С. Абрамова, Т.М. Савчук, 
А.В. Жаворонок, які вважали, що необхідно 
працювати на сприяння розвитку міжнародної 
торгівлі [2], але конкретних пропозицій не ство-
рили. Л.О. Батанова проаналізувала діючу сис-
тему адміністрування митних платежів та зміни, 
які відбуваються в контексті сучасних держав-
них реформ, але пропозиції також не зазнача-
лися. О.І. Новік вважає, що зрушення необхідні 
кожній державі, що є наслідком постійних змін у 
сучасному світі, постійних викликів, які висуває 
глобалізація [4]. Йдучи в ногу з часом, захист 
нашої економіки через захист вітчизняного 
виробника та за допомогою реформування 
механізму митних платежів в умовах розвитку 
фінансової політики України неодмінно матиме 
своє місце в цілісних системних перетвореннях 
нашої держави.

Метою статті є спрямування митної політики 
на зменшення навантаження на експортерів в 
умовах глобалізації для збільшення прибут-

ковості українських підприємств та економіки 
загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для держав, що розвиваються, митна справа 
є важливим інструментом забезпечення її 
державних інтересів. Як зазначає О.Є. Най-
денко, принцип виключних повноважень мит-
них органів України щодо здійснення держав-
ної митної справи спирається на розуміння 
того, що безпосередньо митні органи України 
мають повноваження та компетенції здійсню-
вати митну справу, які визначені на законодав-
чому рівні. Це проявляється в тому, що Укра-
їна має власну митну систему та власні митні 
органи, які можуть співпрацювати з митними 
органами інших держав, виконувати з ними 
спільні функції та завдання в межах чинного 
законодавства [5].

Які ж цілі вони переслідують? Розглянемо 
цілі митної політики з позиції І.О. Лютого. 
По-перше, це захист національного ринку від 
іноземної конкуренції та розвиток зовнішньої 
торгівлі, створення умов для прогресивних 
перетворень у структурі виробництва й спожи-
вання товарів, забезпечення умов полегшення 
доступу національних експортерів на ринки 
інших країн. По-друге, це інтеграція країни у 
світову систему господарювання, оптимізація 
структури імпорту та експорту товарів, під-
тримка раціонального співвідношення екс-
порту та імпорту товарів, підтримка необхід-
ного співвідношення надходжень іноземної 
валюти в країну та її відтоку з країни, поповне-
ння доходів держави [6, с. 326–327].

Зосередимося на захисті національного 
ринку від іноземної конкуренції та розвитку 
зовнішньої торгівлі, створенні умов для прогре-
сивних перетворень у структурі виробництва 
й споживання товарів, забезпеченні умов для 
полегшення доступу національних експорте-
рів на ринки інших країн. В умовах глобалізації 
найважливішим фактором під час вибору будь-
якого постачальника є ціна. Ціна на закордон-
ному ринку має такі складові:

1) собівартість товару на території України;
2) пакування товару згідно з нормами та 

стандартами закордонних країн;
3) додаткові аналізи продукції, документи;
4) вартість доставки товару зі складу вироб-

ника до складу покупця й страхування;
5) вартість замитнення на території України;
6) вартість розмитнення у країні призначення
Якщо вартість останніх п’яти пунктів менше 

залежить від виробника, то вартість першого 
пункту є ключовою під час формування екс-
портної ціни.

Виробники діляться на дві категорії:
– ті, в кого є імпортна складова в товарі;
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– ті, хто має товар виключно з української 
сировини.

Більшість українських виробників належить 
до першої категорії прямо чи опосередковано.

Можна виділити два основних канали, якими 
імпортні ресурси використовуються для вироб-
ництва вітчизняних експортних товарів:

– прямий, що застосовується тоді, коли 
вітчизняний виробник безпосередньо імпортує 
окремі складові для виробництва готової про-
дукції (відношення вартості імпортних складо-
вих до загального обсягу експорту буде пря-
мим внеском імпорту);

– непрямий, що застосовується тоді, коли 
експортер купує у інших вітчизняних виробни-
ків продукти, для виробництва яких були вико-
ристані імпортні комплектуючі (такий імпорт 
має бути врахований у вітчизняному експорті у 
вигляді непрямого внеску імпорту) [7].

Український експорт суттєво залежить від 
проміжного споживання імпортної сировини, 
матеріалів та комплектуючих, в чому немає 
нічого надзвичайного з огляду на посилення 
вертикальної спеціалізації у зовнішній торгівлі, 
що є глобальною тенденцією. Відповідно до 
проведених узагальнених розрахунків імпорт-
ної складової експорту України встановлено, 
що майже третина вартості вітчизняних екс-
портних товарів сформована за рахунок про-
міжного споживання імпорту. При цьому най-
більш залежним від кон’юнктури світових 
товарних ринків є експорт вторинного сектору 
національної економіки, тобто переробної 
промисловості, імпортна складова експорту в 
межах якого перевищувала 40% [7].

Зростання імпортної складової експорту 
малих відкритих економік є об’єктивним 
наслідком лібералізації міжнародної торгівлі. 
Цей феномен обов’язково має враховуватися 
під час розроблення митних тарифів. Ефек-
тивним інструментом підвищення конкурен-
тоспроможності національного експорту в 
умовах зростання залежності від проміжного 
споживання імпорту може бути зниження 
податкового навантаження на імпортну сиро-
вину, матеріали, обладнання та комплектуючі, 
що використовуються для виробництва вітчиз-
няних експортних товарів [7].

Економіка України характеризується висо-
кою часткою критичного імпорту товарів кінце-
вого споживання. В умовах сповільнення еко-
номічного розвитку такі процеси можуть стати 
каталізатором поглиблення спаду національної 
економіки. З огляду на структуру виробництва 
в межах ключових експортних секторів раціо-
нальним є використання механізмів зниження 
податкового навантаження на імпортне про-
міжне споживання українських експортерів. 

Такі механізми активно використовуються роз-
виненими країнами, не суперечать вимогам 
міжнародних торговельних організацій, тому 
можуть бути вдалою опцією в контексті стиму-
лювання українського експорту [7].

Акцизні товари (спирт етиловий та інші 
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, 
тютюнові вироби, тютюн та промислові замін-
ники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, 
легкові автомобілі, кузови до них, причепи та 
напівпричепи, мотоцикли) не є левовою част-
кою експорту, тому ми їх не аналізуємо.

Однак більш складним завданням є адмі-
ністрування ПДВ в експортно-імпортних опе-
раціях. Мито здебільшого становить від 1% до 
10%, а ціна в українських виробників більше ніж 
на 20% вища за ціну зарубіжних конкурентів.

Чому це трапляється? З огляду на структуру 
митних платежів за 20% ПДВ навіть 1% мита не 
є ключовим. Левовою часткою є 20% ПДВ, які 
потрібно сплатити живими коштами на мит-
ниці, навіть якщо в української компанії є подат-
ковий кредит.

Таким чином, податковий кредит зростає, 
а повернення ПДВ у повному обсязі не відбу-
вається, тому українські експортери змушені 
покладати ці витрати на собівартість, що нео-
дмінно збільшує вартість товарів для зовніш-
нього ринку.

Отже, потрібно, поки не буде спрощене 
повернення ПДВ, дозволити експортерам 
користуватися податковими кредитами, які вже 
були сплачені раніше до бюджету України.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного аналізу ми можемо впев-
нено сказати, що цілі митної політики, такі 
як захист національного ринку від іноземної 
конкуренції та розвиток зовнішньої торгівлі, 
створення умов для прогресивних перетво-
рень у структурі виробництва й споживання 
товарів, забезпечення умов для полегшення 
доступу національних експортерів на ринки 
інших країн, можуть бути досягнуті. Імпортна 
складова експорту в межах 40% є надвеликим 
показником, і на 2019 рік зменшити собівартість 
експортно орієнтовних виробництв можна 
шляхом надання їм можливості витрачати 
кошти податкового кредиту в ході розмитнення 
товарів на компенсацію ПДВ під час сплати 
митних платежів, оскільки не всім підходить 
давальницька схема. Вирішення цієї проблеми 
забезпечить більш ефективну роботу україн-
ських підприємств шляхом виконання митною 
службою частини її цілей. В такий спосіб можна 
буде спрямувати митну політику на зменшення 
навантаження на експортерів в умовах глобалі-
зації для збільшення прибутковості українських 
підприємств та економіки загалом.
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Таблиця 1
Імпортна складова українського експорту за видами економічної діяльності [7]

Вид економічної діяльності Показник
Сільське, лісове та рибне господарство 27,20%
Добування кам’яного та бурого вугілля 24,00%
Добування сирої нафти та природного газу 14,00%
Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів 27,10%
Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів 38,90%
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів 32,90%
Виробництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність та тиражування 48,90%
Виробництво коксу та коксопродуктів 52,80%
Виробництво продуктів нафтоперероблення 57,20%
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 59,00%
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 46,00%
Виробництво гумових і пластмасових виробів 64,80%
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 40,10%
Металургійне виробництво 45,20%
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 42,80%
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 46,70%
Виробництво електричного устаткування 46,10%
Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 45,00%
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 59,30%
Виробництво інших транспортних засобів 30,20%
Виробництво меблів; іншої продукції; ремонт і монтаж машин та устаткування 36,60%
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 36,10%
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 27,70%
Будівництво 41,60%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 17,90%
Транспорт, складське господарство 30,10%
Поштова і кур’єрська діяльність 14,60%
Тимчасове розміщування й організація харчування 20,00%
Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 
видання звукозаписів; діяльність радіомовлення та телевізійного мовлення 25,60%

Телекомунікації (електрозв’язок) 13,20%
Комп’ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг 17,50%
Фінансова та страхова діяльність 9,30%
Операції з нерухомим майном 8,50%
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних управлінь 
(хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та 
інжинірингу

18,50%

Наукові дослідження та розробки 10,50%
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; наукова та технічна діяльність 15,70%
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 17,70%
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 12,60%
Освіта 8,60%
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 17,60%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11,90%
Надання інших видів послуг 13,00%
Усього по економіці 36,6%
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL POLICY  
AND STRENGTHENING THE FISCAL SECURITY OF UKRAINE

У статті охарактеризовано мету, сучасний стан фінансової політики, її складові та чинники фор-
мування. Виявлено проблеми й тенденції її розвитку, особливо щодо забезпечення бюджетної без-
пеки на основі всебічного оцінювання індикаторів і загроз останньої. Особлива увага серед них при-
ділена наявності державного боргу та його аналізу, а також бюджетних видатків на потреби оборони 
й національної безпеки. Це дало змогу обґрунтувати пріоритетні завдання, напрями та джерела 
реалізації державної фінансової політики на середньострокову перспективу, визначити основні 
індикатори та інструменти їх досягнення щодо зміцнення бюджетної безпеки. Фінансова політика 
відіграє значну роль у забезпеченні функціонування національного господарства. Як форма реалі-
зації функцій фінансів фінансова політика спрямована на досягнення цілей держави з мінімальними 
витратами та достатньою ефективністю. З іншого боку, системність, прозорість фінансової політики, 
підпорядкованість цілям та завданням загального соціально-економічного розвитку країни складає 
концептуально важливий методологічний підхід, який сприятиме ефективному використанню при-
таманних їй важелів та інструментів зміцнення державних фінансів й бюджетної безпеки загалом.

Ключові слова: фінансова політика, бюджетна безпека, дефіцит, державний борг, видатки, 
ресурси, механізми, інструменти.

В статье охарактеризованы цель, современное состояние финансовой политики, ее составля-
ющие и факторы формирования. Выявлены проблемы и тенденции ее развития, особенно каса-
тельно обеспечения бюджетной безопасности на основе всестороннего оценивания индикаторов 
и угроз последней. Особое внимание среди них уделено наличию государственного долга и его 
анализу, а также бюджетных расходов на нужды обороны и национальной безопасности. Это дало 
возможность обосновать приоритетные задания, направления и источники реализации государ-
ственной финансовой политики на среднесрочную перспективу, определить основные индика-
торы и инструменты их достижения по укреплению бюджетной безопасности. Финансовая поли-
тика играет значительную роль в обеспечении функционирования национального хозяйства. Как 
форма реализации функций финансов финансовая политика направлена на достижение целей 
государства с минимальными затратами и достаточной эффективностью. С другой стороны, 
системность, прозрачность финансовой политики, подчиненность целям и задачам общего соци-
ально-экономического развития страны составляет концептуально важный методологический 
подход, который будет способствовать эффективному использованию присущих ей рычагов и 
инструментов укрепления государственных финансов и бюджетной безопасности в целом.

Ключевые слова: финансовая политика, бюджетная безопасность, дефицит, государственный 
долг, расходы, ресурсы, механизмы, инструменты.
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The article described the purpose, the modern state financial policy, its components and factors of 
formation. Problems and tendencies of its development, especially in terms of ensuring fiscal security 
based on a comprehensive assessment of the indicators and threats last. Particular attention is among 
them paid to the state debt and its analysis, and budget expenditures on defense and national security. 
This gave the opportunity to explain the priorities and directions of realization of state financial policy 
in the medium term, to identify the main indicators and instruments of their achievement to strengthen 
fiscal security. Fiscal policy plays a significant role in the functioning of the national economy. From its 
components depends on the investment attractiveness of sectors and activities, financial and budget-
ary security, financial-economic sustainability of economic entities, socio-economic growth in General. 
As a form of realization of the functions of Finance, financial policy aimed at achieving the goals of 
the state with minimal cost and reasonable efficiency. Ensuring its effectiveness is possible provided 
a well-founded analysis and assessment of the state, as well as diagnostics and forecasting develop-
ment based on the identified priorities of the growth. On the other hand, system city, transparency of 
financial policy, subordination to the goals and objectives of the overall socio-economic development 
of the country is a conceptually important methodological approach that will promote effective use 
of its inherent levers instruments for strengthening public finances and budgetary security in general. 
The financial policy of the country needs good institutions for implementation is well structured, pro-
vides great mission to justify and maintain budget of income and expenditure, social protection of the 
population. However, its development in conditions of permanent world and national financial crisis, a 
recession in the real sector of production characterize significant problems and contradictions. This is 
manifested in the growth of external debt, the need to ensure increasing military expenditure, inflation 
and devaluation of the national currency, the threats and risks fiscal security. So important to solve 
these problems, including strengthening of budget security is the further development of financial pol-
icy based on the improvement of financial tools, instruments and mechanisms of support of domestic 
commodity production, profit-making industries and enterprises, increase public financial resources, 
disbursements and the reduction in the external debt.

Key words: fiscal policy, fiscal security, the deficit, national debt, spending, resources, machinery, tools.

Постановка проблеми. В умовах великого 
зовнішнього боргу та його збільшення, зна-
чних соціальних видатків для переселенців зі 
Сходу, зменшення надходжень до бюджету 
через зупинку значної кількості промислових 
підприємств, знецінення національної валюти 
особливої уваги потребує дослідження наці-
ональної фінансової політики та бюджетної 
безпеки. Саме вони визначають ефективність 
відтворення фінансових ресурсів країни, вико-
нання її фінансових функцій в усіх сферах жит-
тєдіяльності населення, забезпечення фінансо-
вих джерел національної безпеки загалом.

З іншого боку, важливим завданням наці-
ональної фінансової політики є нарощування 
фінансових ресурсів на основі зростання 
базових факторів формування валового вну-
трішнього продукту (ВВП), тому поглиблених 
розробок потребує обґрунтування її спрямо-
ваності на усунення диспропорцій у розподілі 
первинних доходів між працею, капіталом та 
державою; зростання ролі бюджетних фінансів 
у підвищенні добробуту населення, зміцненні 
обороноздатності країни, поліпшенні міжна-
родного іміджу країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням фінансової політики та бюджет-
ної безпеки займались відомі вітчизняні нау-
ковці, зокрема О. Білик, І. Валуйський, Е. Гата-
улліна, Л. Зверук, В. Кравець, С. Онищенко, 
Т. Сіташ, О. Тарасова, В. Ящук.

У їхніх працях висвітлено зміст, складники 
й механізми здійснення державної фінансо-
вої політики, проблеми формування й вико-
ристання бюджетних ресурсів та управління 
бюджетним процесом. Проте її зміст, структура, 
сукупність інструментів та напрямів здійснення 
в умовах значного зовнішнього боргу, дефі-
циту бюджету на тлі посилення загроз бюджет-
ній та національній безпеці загалом потребу-
ють подальшого наукового опрацювання.

Метою статті є аналіз змісту, складників, 
проблем і тенденцій розвитку державної фінан-
сової політики, виявлення її ризиків і загроз, 
методів протидії ним, отже, формування й 
зміцнення бюджетної безпеки країни на пер-
спективу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова політика є однією з головних функ-
цій державної діяльності. Вона спрямована на 
ефективний розподіл фінансових ресурсів та 
їх використання для забезпечення стійкого 
соціально-економічного розвитку суспільства 
й сталого розвитку довкілля. Її основними 
завданнями є формування механізму фінан-
сового управління, регулювання й стимулю-
вання організаційно-інвестиційних, інновацій-
них, виробничо-економічних та соціальних 
процесів у життєдіяльності суспільства. Щоби 
забезпечити покращення добробуту грома-
дян, фінансова політика повинна спрямовува-
тись на постійне зростання економіки, для чого 
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потрібно забезпечувати рівень оптимізації роз-
поділу валового внутрішнього продукту. Зага-
лом вона повинна мати чітку стратегію та вра-
ховувати можливості й потреби національної 
економіки.

На нашу думку, слід погодитися з Е. Гата-
улліною про те, що пріоритетними заходами 
державної фінансової політики, вжиття яких 
відбувається в країнах з розвинутою та транс-
формаційною економікою, є підвищення фіс-
кальної ефективності податкової системи, вдо-
сконалення системи управління державними 
фінансами, підвищення дієвості механізму 
середньострокового бюджетного планування 
та прогнозування. Також до них належить 
зниження показників структурного дефіциту 
бюджету та державного боргу, оптимізація 
видаткової частини бюджету [1].

Отже, в такому розумінні фінансова полі-
тика є одним з основних інструментів розвитку 
суспільства та регулює соціально-економічні 
процеси. У період структурних реформ її вплив 
на економіку необхідно посилювати, вдоско-
налюючи фінансові механізми та інструменти 
економічного зростання. Дуже важливим є 
створення такої структури фінансової системи, 
яка би базувалась на взаємодії державного 
регулювання економічних процесів та меха-
нізмів саморегулювання. Для цього потрібна 
відповідна інституційна система з розвинутими 
фінансовими інститутами. Ініціювання змін у 
структурі фінансових відносин, своєчасне вра-
хування впливу зовнішніх соціально-еконо-
мічних та виробничо-економічних факторів є 
важливими новітніми завданнями фінансово-
економічної політики.

Як зазначає В. Кравець, під час формування 
фінансової політики на середньострокову 
перспективу необхідно враховувати вплив 
екзогенних та ендогенних факторів на еконо-
мічну систему, які визначають тенденції соці-
ально-економічного розвитку. До екзогенних 
факторів належать темпи зростання валового 
внутрішнього продукту країн, що формують 
попит на основні групи товарів вітчизняного 
експорту; рівень цін на продукти експорту та 
імпортовані енергоносії; обсяги та структура 
іноземних інвестицій; кон’юнктура на світових 
фінансових ринках, яка впливає на можливості 
держави здійснювати запозичення та операції 
щодо рефінансування державного боргу.

До ендогенних або внутрішніх факторів 
належать частка перерозподілу валового вну-
трішнього продукту через бюджет та державні 
цільові фонди; прогнозований обсяг бюджет-
них доходів та видатків, дефіциту (профіциту) 
бюджету; обсяг прямого та гарантованого 
державного боргу; показники співвідношення 

заощаджень та інвестицій в економіку, гро-
шово-кредитного регулювання [2]. Як зазначає 
В. Малишко, реалізація фінансової політики 
держави здійснюється у вигляді комплексу 
заходів, вжиття яких відбувається через фінан-
сове право, фінансову систему та фінансовий 
механізм задля найбільш повного виконання 
фінансами своїх функцій. Через норми фінан-
сового права та елементи фінансової системи 
й фінансового механізму здійснюється реалі-
зація положень концепції економічного розви-
тку. Якщо остання відсутня, то навряд чи можна 
говорити про ефективну фінансову політику 
загалом [3, с. 4].

Нині вітчизняні науковці, досліджуючи 
фінансову політику України, зазначають, що 
її проблемними наслідками є низька конку-
рентоспроможність та відсутність динаміки 
зростання національної економіки, а також 
повільне впровадження нової моделі фінан-
сового механізму. Тільки системне вирішення 
зазначених проблем належним чином дасть 
країні можливості поступального розвитку. За 
наявного ресурсного потенціалу та належного 
фінансового забезпечення його відтворення 
вона має всі можливості займати вищі пози-
ції в рейтингах серед найрозвинутіших країн 
світу. Так, Т. Сіташ вважає, що поглиблення 
ринкових реформ на інноваційних засадах та 
їх прискорення, радикалізація системних пере-
творень можуть забезпечити прогресивний 
розвиток країни [4].

Як вже зазначалося, державна фінансова 
політика є важливою складовою соціально-
економічної політики держави. До основних її 
складників можна віднести бюджетно-подат-
кову політику, грошово-кредитну політику та 
політику управління державним боргом. Ці 
види розкривають сутність, напрями й меха-
нізми формування фінансової політики дер-
жави загалом, адже саме від їх показників 
залежать економічний розвиток та бюджетна 
безпека країни. Зміст нинішнього етапу розви-
тку фінансової політики розроблено на основі 
вимог фінансової стратегії та з урахуванням 
сформованих соціально-економічних умов. 
Вона насамперед передбачає системне управ-
ління фінансами, виявлення й розвиток дже-
рел збільшення державних фінансів, збалансу-
вання надходжень та видатків.

Для економічного зростання потрібно ство-
рити систему ефективного управління держав-
ними фінансовими ресурсами. На нашу думку, 
її важливим завданням є подолання чинників, 
що здійснюють негативний вплив на бюджетну 
безпеку країни. Насамперед до них належать 
великий дефіцит державного бюджету; зрос-
тання внутрішнього й зовнішнього державного 
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боргу; недостатні податкові внески великих 
корпорацій та холдингів, які зареєстровані в 
офшорах; значне фіскальне навантаження на 
малий та середній бізнес, фізичних осіб, що не 
дає змогу середньому класу зміцнитися; зрос-
тання незавершеного будівництва; знецінення 
національної валюти.

Для їх подолання потрібно виробити таку 
стратегію, яка би давала змогу уникати цих 
явищ та знаходити оптимальні шляхи їх ніве-
лювання. Проте фінансова політика, що реа-
лізується через фінансову систему країни, не 
завжди відповідає стандартам економічно роз-
винених країн ЄС. Ми вважаємо, що В. Ящук 
має рацію в тому, що її основними напрямами 
на середньострокову перспективу мають бути 
оптимізація розміру бюджетного дефіциту; під-
вищення ефективності формування видатків 
бюджету, використання бюджетних коштів; 
посилення регулюючої функції податкової 
системи; проведення ліберальної монетарної 
політики; удосконалення системи управління 
державними фінансами з одночасним стиму-
люванням економічного зростання шляхом 
використання відповідних інституційних фінан-
сових механізмів [5].

Крім вказаного раніше, триваючі військові 
дії на сході країни, необхідність здійснення 
величезних соціальних виплат населенню, 
зменшення реального сектору економіки, 
практична відсутність бюджетоутворюючих 
державних підприємств привели до певної 
розбалансованості структурних складників 
бюджетної системи. Це викликає занепокоєння 
станом бюджетної безпеки та її розвитком на 
перспективу. Як вважає О. Тарасова, бюджетна 
безпека розуміється як рівень забезпечення 
платоспроможності та фінансової стійкості 
державних фінансів, що дає можливість орга-
нам державної влади максимально ефективно 
виконувати покладені на них функції [6].

Подібної думки дотримуються Л. Зверук 
та О. Білик, визначаючи бюджетну безпеку як 
спроможність бюджетної системи забезпе-
чити фінансову самостійність та стійкість дер-
жави, ефективно використовувати бюджетні 
кошти в процесі виконання функцій соціаль-
ного захисту, державного управління та міжна-
родної діяльності, фінансування науки, освіти, 
культури й охорони здоров’я, забезпечення 
національної безпеки та оборони, реалізації 
інвестиційної та екологічної політики [7].

Доповнюючи попереднє визначення, 
Л. Зверук зазначає, що «бюджетна безпека 
держави – стан забезпечення платоспромож-
ності (рівень бюджетного потенціалу) держави 
щодо виконання нею своїх функцій із ураху-
ванням балансу доходів і видатків державного 

й місцевих бюджетів та доцільності, закон-
ності й ефективності використання бюджет-
них коштів на всіх рівнях» [8]. Проаналізу-
вавши термін «бюджетна безпека», можемо 
зауважити, що найважливішими її критеріями 
є ефективне використання позикових коштів 
для фінансування бюджетних видатків, визна-
чення необхідних цілей, які б відповідали 
інтересам держави, контроль за ефектив-
ністю використання бюджетних коштів згідно 
з бюджетним законодавством.

Бюджетна безпека – це фінансова стійкість 
державних фінансів, системна допомога орга-
нам державної влади ефективно виконувати 
свої функції. Бюджетна безпека оцінюється 
через відношення дефіциту (профіциту) держав-
ного бюджету до ВВП (%); рівень перерозподілу 
ВВП через зведений бюджет (%); відношення 
обсягу сукупних платежів з обслуговування та 
погашення державного боргу до доходів дер-
жавного бюджету (%) [8]. Основними характе-
ристиками бюджетної безпеки має бути спів-
відношення доходів та видатків державного й 
зведеного бюджетів. Якщо ці характеристики не 
задовольнятимуть бюджетну безпеку, то будуть 
порушуватися інші індикатори.

Також вважається, що співвідношення подат-
кових та неподаткових надходжень забезпечує 
нестабільність бюджетних доходів загалом, але 
податкові надходження більш стабільні, еконо-
мічно обґрунтовані, завдяки чому вони пози-
тивно впливають на рівень бюджетної безпеки 
держави. Економічне зростання нашої держави 
буде досягнуто, якщо буде зменшене податкове 
навантаження на вітчизняних виробників про-
дукції, а зменшення видатків держави приведе 
до зменшення дефіциту бюджету України. Саме 
ці показники будуть пріоритетними напрямами 
реформування економіки країни [9].

У табл. 1 наведені значення обсягів та дина-
міки державного боргу країни.

Отже, основними загрозами для бюджетної 
безпеки визначено високий рівень держав-
ного боргу, який станом на 31 січня 2019 року 
складав 2 171 918 млн. грн.; його постійне збіль-
шення (він зріс на 242 159 млн. грн. проти обсягу 
2016 року); зменшення обсягу внутрішнього 
боргу, який гарантовано державою; наявність 
все ще значної його негарантованої частки. При 
цьому зовнішній борг гарантується державою у 
значно більших обсягах, ніж внутрішній. Дина-
міку державного боргу у відсотках до валового 
внутрішнього продукту ілюструє рис. 1.

Незважаючи на поступове зменшення обся-
гів зовнішнього державного боргу відносно ВВП 
(рис. 1), співвідношення залишається досить 
значним, складаючи на початок 2019 року до 
55,1%. Проте його критичне значення на рівні 
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80,9% у 2016 році вдалося знизити на суттєву 
величину, а саме 25,8%. У табл. 2 наведені дані 
дефіциту державного бюджету та його динаміки 
як важливі індикатори ефективності фінансової 
політики та бюджетної безпеки країни.

Аналіз даних табл. 2 вказує на значні коли-
вання бюджетного дефіциту. Так, у 2017 році 
його вдалося значно скоротити проти 2016 року, 
а саме на 22 280 млн. грн., або на 32%, однак 
вже у 2018 році він зріс проти попереднього 
року майже вдвічі, а саме на 46 266 млн. грн., 
або на 96%. Притому, що у 2018 році відбува-
лися значні надходження від приватизації та 
фінансових операцій, але значно менші запо-
зичення з урахуванням погашення.

У 2019 році дефіцит державного бюджету 
вдалося дещо знизити, а саме на 3,6 млн. грн., 
але його загальний обсяг залишився досить 
значним (рис. 2).

Наявність бюджетного дефіциту значною 
мірою зумовлюється не тільки зниженням 
виробничо-економічних показників розвитку 
національного господарства, недосконалим 
оподаткуванням великого бізнесу та зменше-
ними надходженнями від його діяльності, але й 
значними видатками на фінансування оборони 
та збройних сил (рис. 3).

Так, обсяг видатків державного бюджету 
на фінансування потреб оборони та без-
пеки у 2016 році становив 58 097 млн. грн., 
у 2017 році – 68 859 млн. грн., у 2018 році – 
98 800 млн. грн. Станом на 31 січня 2019 року 
його величина дорівнювала 102 910 млн. грн. 
Це на 4 110 млн. грн., або на 4%, більше, ніж у 
2018 році, та на 44 813 млн. грн. і 44% більше, 
ніж у 2016 році.

Дані рис. 3 вказують на деяке зниження 
військових видатків відносно ВВП за їх абсо-

Рис. 1. Обсяги та динаміка державного боргу України, % до ВВП
Джерело: побудовано авторами на основі даних Міністерства фінансів України [11]

Таблиця 1
Державний борг України, млн. грн.

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік (станом на 
31 січня 2019 року)

Державний зовнішній борг 980 185 1 080 310 1 099 408 1 101 898
Державний внутрішній борг 670 646 753 399 761 089 764 657
Гарантований державою зовнішній борг 259 843 294 685 297 810 295 170
Гарантований державою внутрішній борг 19 084 13 280 10 320 10 193
Всього 1 929 759 2 141 674 2 168 627 2 171 918

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України [11]

Таблиця 2
Дефіцит державного бюджету та його динаміка, млн. грн.

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік (станом на 31 
січня 2019 року)

Запозичення з урахуванням погашення 177 261 120 437 71 681 73 678
Надходження від приватизації 189 3 377 355 17 100
Надходження від фінансових операцій -107 319 -75 964 22 080 -46
Всього 70 130 47 850 94 116 90 732

Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України [11]
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лютного зростання у грошовому виразі. Таким 
чином, проаналізувавши зазначені та інші інди-
катори ефективності фінансової політики й 
бюджетної безпеки, можемо зробити висно-
вки, що нині державні фінанси, процеси їх фор-
мування й відтворення, джерела надходжень 
не мають достатньої стабільності. Це негативно 
впливає на соціально-економічний розвиток 
та бюджетну безпеку країни. Для зміцнення 
бюджетної безпеки необхідно створити таке 
інституційне середовище в інформаційному, 
економічному, соціальному, політичному та 
правовому аспектах, яке буде збалансовувати 
бюджетний та податковий процеси. Як їх пріо-
ритети обґрунтовані розроблення сукупності 
індикаторів, інструментів, методів, механізмів 
уникнення загроз бюджетній системі країни; 
підтримка бюджетної спроможності держави; 
розвиток бюджетної децентралізації; змен-
шення бюджетного дефіциту й державного 
боргу; системний моніторинг та контроль 
фінансових ресурсів; стратегічне планування 
й прогнозування фінансів; залучення громадян 
до управління публічними фінансами.

Висновки з проведеного дослідження. 
Фінансова політика є важливою складовою 

соціально-економічної політики держави, яка 
забезпечує бюджетну безпеку, соціально-еко-
номічне зростання та має чітке стратегічне 
спрямування. В сучасних умовах господарю-
вання вона спрямована на зменшення зовніш-
нього боргу, пошук внутрішніх фінансових 
джерел для зміцнення обороноздатності, кра-
їни, забезпечення соціального захисту насе-
лення, здійснення адміністративно-територі-
альної, освітньої, медичної реформ, розвиток 
громадянського суспільств загалом за умов 
збереження й посилення бюджетної безпеки.

Бюджетна безпека розуміється не тільки 
як інструмент забезпечення та регулювання 
соціально-економічного розвитку національ-
ного господарства. Вона є гарантією фінан-
сової стабільності країни, цілісності та єдності 
фінансової системи, подолання різних загроз і 
ризиків у фінансовій сфері. Отже, перспективи 
подальших досліджень цієї важливої проблема-
тики мають бути пов’язані з подальшим пошу-
ком інструментів удосконалення фінансової 
політики та збереження бюджетної безпеки, 
зокрема, на засадах діджиталізації, автомати-
зації та інших інноваційних укладів високого 
порядку.

Рис. 2. Динаміка дефіциту державного бюджету, % до ВВП
Джерело: побудовано авторами на основі даних Міністерства фінансів України [11]

Рис. 3. Динаміка видатків державного бюджету  
на фінансування потреб оборони та безпеки, % до ВВП

Джерело: побудовано автором на основі даних Міністерства фінансів України [11]
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ПРОБЛЕМИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ  
ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PROBLEMS OF QUANTIFICATION  
OF FINANCIAL DECENTRALIZATION LEVEL

У статті розглянуто основні проблеми, що виникають під час кількісного оцінювання рівня 
фінансової децентралізації. Обґрунтовано, що оцінювання фінансової децентралізації має вра-
ховувати один з методів: фінансову деволюцію або фінансову деконцентрацію. Визначено, що 
показник відношення обсягу субнаціональних доходів до сумарного обсягу податкових надхо-
джень до бюджету, за яким Світовий банк рекомендує оцінювати рівень фінансової децентралі-
зації, потребує суттєвого доповнення. Запропоновано для розширення об’єкта оцінювання рівня 
фінансової децентралізації використовувати п’ять показників впливу децентралізації на форму-
вання доходів місцевих бюджетів, п’ять показників оцінювання децентралізації доходів місцевих 
бюджетів згідно з бюджетною класифікацією, три показники оцінювання залежності доходів міс-
цевих бюджетів від офіційних трансфертів.

Ключові слова: фінансова децентралізація, фіскальна політика, місцева влада, державна влада, 
повноваження, самоврядування, коефіцієнт.

В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при количественном оценивании 
уровня финансовой децентрализации. Обосновано, что оценивание финансовой децентрализации 
должно учитывать один из методов: финансовую деволюцию или финансовую деконцентрацию. 
Определено, что показатель отношения объема субнациональных доходов к суммарному объему 
налоговых поступлений в бюджет, по которому Всемирный банк рекомендует оценивать уровень 
финансовой децентрализации, требует существенного дополнения. Предложено для расширения 
объекта оценивания уровня финансовой децентрализации использовать пять показателей воз-
действия децентрализации на формирование доходов местных бюджетов, пять показателей оце-
нивания децентрализации доходов местных бюджетов согласно бюджетной классификации, три 
показателя оценивания зависимости доходов местных бюджетов от официальных трансфертов.

Ключевые слова: финансовая децентрализация, фискальная политика, местная власть, госу-
дарственная власть, полномочия, самоуправление, коэффициент.

The article deals with the main problems that arise during the quantitative assessment of the level 
of financial decentralization. Decentralization in the sphere of realization of the fiscal policy of the state 
is an actual process, since it lays fundamentally new principles for the formation and use of financial 
resources of the state at the level of territorial-administrative units. At the same time, an important 
component of fiscal policy is the assessment of the level of financial decentralization. The purpose of 
the study is to develop conceptual approaches to the quantitative assessment of the level of financial 
decentralization. The assessment of the level of financial decentralization is based on the methods of 
the theory of cognition, economic-logical and economic-mathematical methods of research. It is sub-
stantiated that the evaluation of financial decentralization should take into account one of the methods: 
financial evolution or financial deconcentration. It is determined that the ratio of the ratio of subna-
tional income to the total amount of tax revenues to the budget, which the World Bank recommends to 
assess the level of financial decentralization, needs to be substantially complemented. It is suggested 
to use five indicators of the impact of decentralization on the formation of local budget revenues, five 
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indicators of decentralization of local budget revenues according to the budget classification, and three 
indicators for assessing the dependence of local budget revenues from official transfers, to expand the 
object of evaluation of the level of financial decentralization. The practical value of the article is the 
possibility of applying applied indicators of financial decentralization on the basis of official statistics, 
regardless of which country's fiscal policy will be the subject of evaluation. The inclusion of 13 indica-
tors in the existing methodology of the World Bank broadens the analytical base and provides the basis 
for the formation of methodological principles for an integrated assessment of the level of financial 
decentralization in Ukraine.

Key words: fiscal decentralization, fiscal policy, local government, state power, powers, self-govern-
ment, coefficient.

Постановка проблеми. Реформа децентра-
лізації, розпочата у 2014 році, стала ключовим 
напрямом розвитку вітчизняного публічного 
управління, що реалізується задля передачі 
владних і фінансових повноважень центральної 
державної влади місцевому самоврядуванню. 
Процедурно територіально-адміністративні оди-
ниці одержують розширення повноважень сто-
совно незалежності та самоврядності прийняття 
управлінських рішень і виконання делегованих 
владних повноважень. Особливої актуальності 
набуває децентралізація у сфері реалізації фіс-
кальної політики, оскільки вона закладає карди-
нально нові засади формування й використання 
фінансових ресурсів держави на рівні терито-
ріально-адміністративних одиниць. При цьому 
важливою складовою фіскальної політики стає 
оцінювання рівня фінансової децентралізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна кількість наукових праць стосується роз-
роблення методичних підходів до оцінювання 
рівня децентралізації з використанням вихідних 
даних шляхом відбору найнадійніших показ-
ників. Дослідження проблем децентралізації 
стає все більш комплексним. Так, позитивні та 
негативні наслідки децентралізації досліджував 
Ч.К. Шарма [1]. За емпіричними даними 69 країн 
А.А. Шнайдер довів взаємозв’язок між фіс-
кальним, адміністративним та політичним рів-
нями децентралізації [2]. Дж.Е. Кі обґрунтував 
об’єктивне існування перешкод щодо визна-
чення рівня децентралізацї на основі даних з 
ідентичних джерел [3]. Серед праць вітчизняних 
учених слід відзначити колективну монографію 
[4] за редакцією А.І. Крисоватого та О.М. Десят-
нюк, у якій сформовано напрями податкової 
політики України в контексті фіскальної децен-
тралізації та розширення бази оподаткування. 
При цьому проблема оцінювання рівня фінан-
сової децентралізації залишається маловивче-
ною, тому потребує дослідження.

Метою статті є розроблення концептуаль-
них підходів до кількісного оцінювання рівня 
фінансової децентралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Упродовж останніх десятиліть велика кількість 
унітарних країн прагнула децентралізації як 

засобу пошуку більш економічно ефективного 
публічного управління. Інші країни були роз-
чаровані виконанням колишньої планової та 
централізованої політики. Децентралізація без-
посередньо впливає як на організацію держав-
ної влади, так і на створення можливостей для 
більшого економічного зростання та добро-
буту суспільства. Децентралізація публічного 
управління може відновити довіру до дер-
жавної політики та забезпечити основу задля 
досягнення ширшого політичного консенсусу. 
Також існують вимоги, спрямовані на досяг-
нення демократичних ідеалів через децентра-
лізацію. Для України характерною є залежність 
місцевих бюджетів від державного бюджету, де 
важливу роль відіграють трансферти та дотації 
вирівнювання. Органи місцевої влади наділені 
лише окремими повноваженнями щодо мож-
ливості впливу на податкову систему. Терито-
ріальні органи не спроможні запроваджувати 
нові податки, встановлювати податкові ставки 
та використовувати різні механізми розра-
хунку та сплати обов’язкових платежів.

Оскільки органи місцевого самоврядування 
нині є ключовими учасниками процесу надання 
суспільних благ та послуг громадянам в усьому 
світі, виникає необхідність дослідження впливу 
фінансової децентралізації на економіку та 
суспільство. Масштаб соціально-економічних 
питань є широким та включає зростання й роз-
виток, скорочення бідності, підвищення ефек-
тивності публічного управління або досягнення 
більшої макроекономічної стабільності та фіс-
кальної стійкості. Фундаментальне питання 
полягає в тому, чи сприяє поточна тенденція 
до децентралізації досягненню цих важливих 
цілей. Сукупність питань, які можна вирішити 
шляхом децентралізації, широка й різнома-
нітна, включає єдність країни і боротьбу із 
сепаратизмом, зниження рівня корупції, скоро-
чення обсягів тіньової економіки, захист націо-
нальних інтересів тощо.

В Україні фіскальні функції покладені на 
центральні органи законодавчої та виконавчої 
гілок влади й закріплені в Податковому кодексі 
України [5]. Щодо адміністрування податкових 
платежів зауважимо, що в кожному регіоні 
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Таблиця 1
Критерії для визначення співвідношення «централізація – децентралізація»

Визначення Співвідношення
Децентралізація Субнаціональні доходи > національні доходи
Централізація Субнаціональні доходи < національні доходи

Джерело: сформовано автором за даними джерел [6; 7]

створені підрозділи контролюючих органів у 
сфері оподаткування, які забезпечують про-
цес надходження податків до бюджетів країни. 
Кожен територіальний фіскальний орган підпо-
рядкований центральному апарату Державної 
фіскальної служби України, тому необхідно 
дослідити, що є основним суб’єктом реаліза-
ції фіскальної політики: центральна державна 
влада, яка лише делегує певні повноваження 
органам місцевої влади, або органи місцевого 
самоврядування, яким передано фіскальні 
повноваження. У зв’язку з цим виокремлюють 
два методи фінансової децентралізації, такі як 
фінансова деволюція та фінансова деконцен-
трація. Фінансова деволюція передбачає пере-
дачу фіскальних повноважень органам міс-
цевого та регіонального самоврядування. За 
фінансової деконцентрації центральний уряд 
лише передає частину загальнодержавних 
податків і зборів та обов’язкових платежів до 
територіальних бюджетів у вигляді закріплених 
та регулюючих доходів.

Рівень децентралізації Світовий банк про-
понує оцінювати як відношення обсягу субна-
ціональних (регіональних, місцевих) доходів 
до сумарного обсягу податкових надходжень 
до бюджету. Для оцінювання рівня фінансової 
децентралізації окремо взятої країни вона має 
відповідати низці таких вимог:

– система трансфертів повинна мати зро-
зумілі завдання, щоби характер грантів їм 
відповідав;

– повинна бути прозорість, щоби субнаціо-
нальні керівні органи мали уявлення про те, як 
працює ця система (які ресурси необхідно роз-
поділити, як буде проходити цей розподіл між 
субнаціональними керівними органами);

– повинні підтримуватися певні рамки, які б 
давали змогу субнаціональним керівним орга-
нам стратегічно планувати свою діяльність (що 
й скільки розподіляти);

– має бути справедливість для розв’язання 
проблеми вертикальних дисбалансів згідно 
з різними рівнями держави, а також упрова-
дження механізмів коригування регіональних 
та горизонтальних нерівностей;

– система має надавати адекватні стимули 
субнаціональним керівним органам для при-
йняття правильних рішень [6].

Отже, чим більші місцеві та регіональні подат-
кові надходження, тим більший рівень децентра-

лізації. Визначення співвідношення «централіза-
ція – децентралізація» наведено в табл. 1.

На думку експертів Організації Економіч-
ного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), обсяг 
податкових надходжень до місцевих бюджетів 
є недостатньо об’єктивною оцінкою фіскаль-
них повноважень органів місцевої влади. Обсяг 
фіскальних повноважень та рівень фінансової 
децентралізації органів місцевої влади зале-
жать від делегованих їм прав щодо встанов-
лення бази оподаткування, податкових ставок 
і пільгового оподаткування [8, c. 149].

Факторний аналіз впливу різноманітних 
економічних показників на зміну обсягу подат-
кових надходжень до державного бюджету 
М.Й. Головко пропонує проводити за допомо-
гою коефіцієнта еластичності податкових над-
ходжень:

Е

y
y

x
x

ПН =

∆

∆ ,                           (1)

де ЕПН – коефіцієнт еластичності податкових 
надходжень; ∆y – приріст податкових надхо-
джень; y – початковий обсяг податкових надхо-
джень; ∆х – приріст фактору, що досліджується; 
х – початковий обсяг фактору, що досліджу-
ється [9, c. 22].

За формулою (1) еластичність податкових 
надходжень може використовуватися під час 
оцінювання рівня фінансової децентраліза-
ції, коли як результуючі ознаки будуть бра-
тися окремо податкові надходження місцевих 
бюджетів та податкові надходження зведеного 
бюджету, а як факторна ознака – один і той 
самий економічний чинник. Порівняння зна-
чень коефіцієнта еластичності податкових над-
ходжень до місцевого бюджету та коефіцієнта 
еластичності доходів зведеного бюджету дасть 
змогу зробити висновки про рівень фінансової 
децентралізації.

Під час оцінювання рівня фінансової децен-
тралізації виникає проблема визначення рівня 
децентралізації доходів місцевих бюджетів, що 
потребує використання комплексу показни-
ків, які найбільш повно характеризуватимуть 
фінансову децентралізацію. Отже, вона перед-
бачає розгляд динамічного інформаційного 
масиву статистичних даних, що стосуються 
кількісного та якісного оцінювання фінансової 
децентралізації за надходженнями до місцевих 
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бюджетів. Проведений аналіз економічної літе-
ратури дав змогу умовно розподілити показ-
ники оцінки фінансової децентралізації за 
доходами місцевих бюджетів за трьома осно-
вними критеріями (рис. 1).

Запропоновану систему окремих показни-
ків, які можна використовувати для оцінюваня 
рівня фінансової децентралізації органів місце-
вої влади, узагальнимо в табл. 2.

13 показників, охарактеризованих на рис. 1 і 
в табл. 2, згруповано за такими трьома крите-
ріями, як оцінювання впливу децентралізації 
на формування доходів місцевих бюджетів; 
оцінювання децентралізації доходів місцевих 
бюджетів згідно з бюджетною класифікацією; 
оцінювання залежності доходів місцевих 
бюджетів від офіційних трансфертів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, до основних проблем фінансової децен-
тралізації, виявлених під час дослідження, слід 
віднести такі. По-перше, обґрунтовано, що оці-
нювання фінансової децентралізації має базу-
ватись на одному з таких методів, як фінансова 

деволюція, коли органам місцевого самовря-
дування передаються фіскальні повноваження, 
та фінансова деконцентрація, коли до місцевих 
бюджетів у вигляді закріплених та регулюючих 
доходів передається лише частина загально-
державних податків, зборів та обов’язкових 
платежів. По-друге, визначено, що оцінка рівня 
фінансової децентралізації як відношення 
обсягу субнаціональних доходів до обсягу 
національних податкових надходжень, запро-
понована Світовим банком, потребує доповне-
ння іншими показниками заради охоплення 
більшості аспектів. По-третє, запропоновано 
для розширення об’єкта оцінювання викорис-
товувати показники впливу децентралізації на 
формування доходів місцевих бюджетів, оціню-
вання децентралізації доходів місцевих бюдже-
тів згідно з бюджетною класифікацією, оціню-
вання залежності доходів місцевих бюджетів 
від офіційних трансфертів. Перспективами 
подальших розвідок автора стане інтегральна 
оцінка рівня фінансової децентралізації в Укра-
їні на основі запропонованих показників.

Рис. 1. Показники оцінювання рівня фінансової децентралізації  
за доходами місцевих бюджетів

Джерело: сформовано за даними, наведеними у джерелі [10, c. 9]
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Показники оцінювання впливу децентралізації на 
формування доходів місцевих бюджетів 

 Коефіцієнт розподілу доходів; 
 коефіцієнт забезпечення власними доходами 

відносно ВВП; 
 коефіцієнт покриття; 
 коефіцієнт фінансової самостійності; 
 коефіцієнт бюджетного покриття за рахунок 

власних коштів. 

Показники оцінювання децентралізації доходів 
місцевих бюджетів згідно з бюджетною 

класифікацією 

Показники оцінювання залежності доходів 
місцевих бюджетів від офіційних трансфертів 

 Коефіцієнт податкових надходжень; 
 коефіцієнт неподаткових надходжень; 
 коефіцієнт доходів від операцій з капіталом; 
 коефіцієнт офіційних трансфертів; 
 коефіцієнт податкової самостійності. 

 Коефіцієнт фінансової незалежності; 
 коефіцієнт дотаційної залежності; 
 коефіцієнт стійкості бюджету. 

Показники оцінювання рівня фіскальної децентралізації за 
доходами місцевих бюджетів 
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Таблиця 2
Система окремих показників для оцінювання рівня децентралізації доходів місцевих бюджетів

Найменування показника Метод розрахунку
Критерії оцінювання впливу децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів

Коефіцієнт розподілу доходів Відношення доходів місцевих бюджетів до доходів зведеного 
бюджету.

Коефіцієнт забезпечення 
власними доходами відносно 
ВВП

Відношення власних доходів місцевих бюджетів (без офіційних 
трансфертів) до валового внутрішнього продукту у фактичних 
цінах.

Коефіцієнт покриття Відношення власних доходів місцевих бюджетів до видатків 
місцевих бюджетів.

Коефіцієнт фінансової 
самостійності

Відношення власних доходів місцевих бюджетів до доходів 
місцевих бюджетів (включаючи трансферти).

Коефіцієнт бюджетного 
покриття за рахунок власних 
коштів 

Відношення власних доходів місцевих бюджетів (без офіційних 
трансфертів) до видатків місцевих бюджетів.

Критерії оцінювання децентралізації доходів місцевих бюджетів згідно  
з бюджетною класифікацією

Коефіцієнт податкових 
надходжень

Відношення податкових надходжень місцевих бюджетів до 
доходів місцевих бюджетів (включаючи трансферти).

Коефіцієнт неподаткових 
надходжень

Відношення неподаткових надходжень місцевих бюджетів до 
доходів місцевих бюджетів (включаючи трансферти).

Коефіцієнт доходів від 
операцій з капіталом

Відношення надходжень від операцій з капіталом місцевих 
бюджетів до доходів місцевих бюджетів (включаючи трансферти).

Коефіцієнт офіційних 
трансфертів

Відношення офіційних трансфертів до доходів місцевих бюджетів 
(включаючи трансферти).

Коефіцієнт податкової 
самостійності

Відношення місцевих податків до податкових доходів місцевих 
бюджетів.

Критерії оцінювання залежності доходів місцевих бюджетів від офіційних трансфертів
Коефіцієнт фінансової 
незалежності

Відношення власних доходів місцевих бюджетів (без офіційних 
трансфертів) до офіційних трансфертів.

Коефіцієнт дотаційної 
залежності

Відношення дотацій місцевим бюджетам до доходів місцевих 
бюджетів (включаючи трансферти).

Коефіцієнт стійкості бюджету Відношення офіційних трансфертів до власних доходів місцевих 
бюджетів (без офіційних трансфертів).

Джерело: вдосконалено автором за даними, наведеними у джерелі [10]
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ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ  
ЕКОНОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ  

В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

FORECASTING BUDGET EXPENDITURE BY ECONOMETRIC METHODS 
IN THE CONTEXT OF PROGRAM-TARGET BUDGETING

У статті розглянуто сутність програмно-цільового методу та його особливості у бюджетному 
процесі України. Визначено важливість застосування даного методу у бюджетуванні видатків. 
Проаналізовано загальні видатки з Державного бюджету України та центральних бюджетів інших 
країн на душу населення за даними Світового Банку. Автором наведено порівняльний аналіз обся-
гів державних видатків у 2000 та 2016 роках десяти світових держав-лідерів, що найбільше фінан-
сують у розвиток країни. Досліджено сучасний стан бюджетних видатків України та наведено 
порівняльний аналіз динаміки бюджетних видатків у гривнях та доларах США, визначено середні 
показники рядів динаміки. Проведено оцінку якості трьох типів трендових моделей і визначено 
найбільш якісну модель для прогнозування обсягів бюджетних видатків. Побудовано коротко-
строковий прогноз обсягів видатків з Державного бюджету України до 2025 року у двох валю-
тах: гривня та долар США. Зроблено висновки за результатами побудованого прогнозу. Автором 
окреслено напрямки подальшого розвитку даного наукового дослідження.

Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, однофакторне прогнозування, трендова модель, 
програмно-цільове бюджетування.

В статье рассмотрена сущность программно-целевого метода и его особенности в бюджетном 
процессе Украины. Определены важность применения данного метода в бюджетировании рас-
ходов. Проанализированы общие расходы из Государственного бюджета Украины и централь-
ных бюджетов других стран на душу населения по данным Всемирного Банка. Автором приведен 
сравнительный анализ объемов государственных расходов в 2000 и 2016 годах десяти мировых 
государств-лидеров, наиболее финансируют в развитие страны. Исследовано современное 
состояние бюджетных расходов Украины и приведен сравнительный анализ динамики бюджет-
ных расходов в рублях и долларах США, определены средние показатели рядов динамики. Про-
ведена оценка качества трех типов трендовых моделей и определена наиболее качественнаю 
модель для прогнозирования объемов бюджетных расходов. Построено краткосрочный прогноз 
объемов расходов из Государственного бюджета Украины до 2025 года в двух валютах: гривна 
и доллар США. Сделаны выводы по результатам построенного прогноза. Автором обозначены 
направления дальнейшего развития данного научного исследования.

Ключевые слова: бюджет, расходы бюджета, однофакторные прогнозирования, трендовая 
модель, программно-целевое бюджетирование.

The essence of the program-target method and its features in the budget process of Ukraine is con-
sidered in the article. The publications of domestic scientists, who studied issues of budget expendi-
tures, were mentioned. The importance of using this program-target method in the budgeting of expen-
ditures is determined. The total expenditures from the State Budget of Ukraine and central budgets of 
other countries (Norway, Sweden, Germany, Russia and the Congo) per capita for the period 2000-2017 
are analyzed according to the World Bank data, and conclusions are made on the state of financing 
of the fulfillment of the functions of the state in Ukraine. The author presents a comparative analysis 
of government expenditures in 2000 and 2016, broken down by the top ten world leaders in financ-
ing the country's development. The present state of the budget expenditures of Ukraine for the period 
from 2008 to 2018 is researched and a comparative analysis of the dynamics of budget expenditures 
in hryvnias and US dollars is given, and the average indicators of dynamics series are determined. The 
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estimation of quality of three types of trend models (linear, exponential, and polynomial) is evaluated 
and the most qualitative model for forecasting the further dynamics of expenditure volumes by 2025 is 
determined. A short-term forecast of expenditure volumes from the State Budget of Ukraine up to 2025 
in two currencies: hryvnia and US dollars was constructed, and pessimistic and optimistic forecasts 
were calculated with the help of calculation of point and interval forecasts. The conclusions are drawn 
based on the results of the built forecast on the desirability and reluctance of using the two Models in 
forecasting the volume of budget expenditures in Ukraine. The author also outlines directions for the 
further development of this scientific research.

Key words: budget, budget expenditures, one-factor forecasting, trend model, program-target 
budgeting. 

Постановка проблеми. В умовах транзитив-
ної економіки, переходу до ринкових відно-
син змінюються як роль державного бюджету 
в національній економічній системі, так і 
методи управління його видатками. Крім того, 
з розвитком ринкових відносин виникають 
нові проблеми. Тому вплив держави на еконо-
міку з допомогою видатків бюджету потребує 
подальших досліджень. На сьогодні розвиток 
бюджетних відносин в Україні відрізняється 
посиленням ролі видатків бюджету у процесі 
регулювання соціально-економічного та полі-
тичного розвитку держави в цілому та окремих 
її регіонів [1, c. 96].

Багато країн у світі реалізовує свої функції в 
умовах дефіциту бюджетних коштів. Саме тому 
важливою та актуальною є проблема підви-
щення ефективності використання бюджетних 
ресурсів. Запровадження програмно-цільового 
методу у бюджетному плануванні надає мож-
ливість більш продуктивного використовувати 
фінансові ресурси та підвищувати рівень відпові-
дальності посадових осіб, тому що в його основу 
покладено забезпечення необхідної інформації 
про ресурси та ефективність видатків, від яких 
залежить виконання бюджетної програми [2].

Програмно-цільовий метод у бюджет-
ному процесі (далі – ПЦМ) – метод управління 
бюджетними коштами для досягнення конкрет-
них результатів за рахунок коштів бюджету 
із застосуванням оцінки ефективності вико-
ристання бюджетних коштів на всіх стадіях 
бюджетного процесу [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У багатьох публікаціях вітчизняних вчених, 
зокрема І. Запатріної, Л. Лисяк, І.Я. Чугунова, 
В.М. Федосова, Н. Корнієнко [2; 7; 11-13] приді-
лено увагу проблемам удосконалення системи 
управління бюджетними видатками, обґрун-
туванню методології обчислення їх обсягу 
та структури у майбутньому з урахуванням 
впливу на соціально-економічний розвиток, 
що сприяє поглибленню розуміння видатків 
бюджету як економічної категорії та важливого 
регулятора соціально-економічних процесів.

Проте, незважаючи на такі вагомі кроки, 
сьогодні є необхідність продовження реформ у 

бюджетній системі для підвищення ефективності 
та результативності впливу видатків бюджету 
на реалізацію стратегічних цілей економічного, 
політичного й соціального розвитку України.

Удосконалення програмно-цільового методу 
бюджетного планування на основі розвитку 
інституційного середовища бюджетної системи, 
використання дієвих фінансових механізмів, 
спрямованих на управління результатами роз-
глядається як важливий інструмент підвищення 
рівня обґрунтованості планування бюджету з 
урахуванням пріоритетів економічного та соці-
ального розвитку країни [4, c. 112].

Метою дослідження є аналіз та виявлення 
основних тенденція фінансового прогнозу-
вання бюджетних видатків в Україні для подаль-
шого дослідження проблематики програмно-
цільового бюджетування фінансових ресурсів. 
Базою для дослідження обрані сукупні видатки 
Державного бюджету України за період 
2008-2018 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Удосконалення механізму ефективного управ-
ління бюджетними видатками потребує запро-
вадження системи оцінювання обґрунтованості 
проекту бюджету. У вітчизняній та зарубіжній 
науковій літературі відсутня єдність поглядів 
щодо оптимальності обсягів видатків бюджету 
для країн із транзитивною економікою. Зазна-
чене пояснюється неможливістю вироблення 
єдиної позиції у зв’язку із різноманітністю наці-
ональних, соціальних та економічних, історич-
них та геополітичних умов розвитку кожної 
держави. 

Так, Світовий банк та Міжнародний валют-
ний фонд у своїх рекомендаціях щодо якісного 
управління державними видатками наголошу-
ють не на оптимізації обсягів видатків, а саме 
на принципах ефективного управління дер-
жавними коштами. До таких принципів нале-
жать: прозорість бюджету, стабільність та дов-
гострокова стійкість бюджету, ефективна та 
справедлива система міжбюджетних відносин, 
консолідація бюджетного процесу, застосу-
вання програмно-цільового методу бюджет-
ного планування. Запровадження у бюджетний 
механізм системи зазначених принципів ефек-
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тивного управління державними коштами, 
забезпечення їх дотримання та проведення 
аналізу ступеня їх виконання доцільно здій-
снювати на основі показників, що мають бути 
визначені з урахуванням адаптації критеріїв 
оцінювання до національних особливостей 
соціального та економічного розвитку та існу-
вання держави [5, c. 124].

Для запровадження системи оцінювання 
у процес планування, розгляду, ухвалення та 
виконання проектів державного та місцевих 
бюджетів потрібен науково обґрунтований 
механізм оцінювання показників видаткової 
частини. Водночас важливим є удосконалення 
механізму посилення позитивного впливу дер-
жави на соціально-економічний розвиток на 
основі переходу від управління видатками до 
управління запланованими результатами як 
складової бюджетного планування [6, с. 233].

Розробка прогнозних бюджетних показни-
ків на довгострокову перспективу на основі 
діючих нормативно-правових актів, бюджетної 
стратегії з урахуванням незмінності законодав-
чої бази та циклічності економічного розвитку 
сприятиме підвищенню керованості бюджет-
ного процесу. Від виваженості та своєчасності 
прийняття зазначених рішень залежить рівень 
ефективності бюджетної політики та функціо-
нування бюджетної системи в цілому. Розробка 
довгострокової бюджетної політики повинна 

відбуватися виходячи з інституційного розви-
тку країни, невідповідність її отриманих резуль-
татів встановленим цілям є наслідком недостат-
нього врахування інституційного середовища 
суспільства [7, с. 218]. 

На рис. 1 показано, що видатки на душу насе-
лення в країнах світу значно відрізняються: 
так, найбільше видатків на душу населення у 
2017 році спрямовувалось у Норвегії, найменше 
у Конго. Також на даному рисунку можна спо-
стерігати, що видатки на душу населення в 
Україні в середньому а період 2000-2017 років 
становить 0,5 тис. дол. США в рік, що значно 
нижче, ніж в інших досліджуваних країнах.

Світові держави-лідери, що найбільше 
фінансують у розвиток країни у 2016 році є 
США, Китай, Японія, Німеччина, Франція та 
Великобританія, що видно на рисунку 2. Для 
прикладу, у 2000 році шістку держав-лідерів 
очолювали США, Японія, Німеччина, Франція, 
Великобританія та Італія. 

Пропоную розглянути обсяг видатків Дер-
жавного бюджету України (табл. 1) та проана-
лізувати їх. Для дослідження взято динаміку 
видатків з Державного бюджету України за 
2008-2018 роки. Для аналізу динамічних рядів 
необхідно порівнювати швидкість змін ознаки. 
Це можливо зробити через порівняння між 
собою середніх темпів зростання чи змен-
шення, розрахованих за відповідний проміжок 

 

1 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Norway 7,2 7,8 9,3 11,0 12,0 13,0 13,8 16,0 18,0 17,4 18,8 21,2 21,2 21,9 21,4 17,4 17,2 18,1
Sweden 7,2 6,7 7,5 9,5 10,6 10,7 11,4 12,8 13,7 12,1 13,1 15,0 14,8 15,9 15,5 13,1 13,6 13,9
Germany 4,4 4,4 4,7 5,8 6,3 6,4 6,6 7,3 8,2 8,2 8,0 8,8 8,3 8,9 9,2 8,0 8,3 8,7
Russian Federation 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,1 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 2,6 1,7 1,6 2,0
Ukraine 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5
Congo, Dem. Rep. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
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Рис. 1. Загальні видатки Державного бюджету країн світу на душу населення
Джерело: складено автором за даними Світового Банку [8]
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часу в межах ряду динаміки. У табл. 1 наведе-
ний перелік показників за якими відбувається 
аналіз рядів динаміки.

Для аналізу взято дані у гривнях та доларах 
США для порівняння тренду, оскільки зважа-
ючи на зміну вартості гривні до долара США 
протягом аналізованого періоду, оперувати 
даними лише в гривнях може нести похибку 
в прогнозуванні. Отож, абсолютне значення 
приросту є найбільшим позитивним числом у 
2013 ріці для даних в доларах та на 2018 рік для 
даних в гривнях. Даний показник характеризує 
збільшення обсягів на 4,6 млрд. дол. США (за 
період 2008-2013 рр.) та на 744,4 млрд. грн (за 
період 2008-2018 рр.) (табл. 2, 3).

Темп зростання та темп приросту – взаємо-
залежні змінні. Розрахунок даних показників 
потрібний для визначення, на скільки відсо-
тків змінився обсяг видатків. За результатами 
нашого дослідження за весь період обсяг видат-
ків збільшився на 79% у доларах та на 408% у 

гривнях, ланцюговий темп приросту постійно 
коливається, а базовий поступово збільшу-
ється для даних у гривнях і у 2018 році стано-
вить 308%, що свідчить про зростання обсягів 
видатків, проте для видатків скоригованих на 
офіційний курс долара США у 2018 році відбу-
вається навпаки скорочення обсягу на майже 
21% від обсягу 2008 року.

Абсолютне значення 1% приросту вказує 
на абсолютну величину, яка доводиться на 
кожен процент приросту. Найбільше значення 
для даних у доларах у 2013 та 2014 роках свід-
чить, що в цьому році на 1% приросту довелось 
0,5 млрд. дол. США та у 2018 році для даних у 
гривнях – 8,4 млрд. грн.

У табл. 4 відображений розрахунок середніх 
показників аналізу рядів динаміки.

Так, обсяг видатків упродовж аналізова-
ного періоду в середньому щорічно зростає на 
67,7 млрд. грн та скорочується на 0,9 млрд. дол. 
США. Це означає, що відбувається нарощення 

Рис. 2. ТОП-10 країн світу за обсягом державних видатків
Джерело: складено автором за даними Світового Банку [8]

Таблиця 1
Досліджувані змінні рядів динаміки 

1 

Показник Значення Од. виміру 
GE видатки Державного бюджету України млрд. дол. США/ млрд. грн 
Δл абсолютний приріст ланцюговий млрд. дол. США/ млрд. грн 
Δб абсолютний приріс базисний млрд. дол. США/ млрд. грн 
Тр.л темп зростання ланцюговий % 
Тр.б темп зростання базисний % 
Тпр.л темп приросту ланцюговий % 
Тпр.б темп приросту базисний % 
Аi абсолютне значення 1% приросту млрд. дол. США/ млрд. грн 
 Джерело: складено автором за даними [9]
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Таблиця 3
Аналіз динаміки обсягів видатків ДБУ за період 2008-2018 рр. у доларах США*

 

№ Рік
Видатки, 

млрд. дол. 
США

Δл,
млрд. дол. 

США

Δб, 
млрд. дол. 

США

Тр.л,
%

Тр.б,
%

Тпр.л,
%

Тпр.б,
%

Аi, 
млрд. дол. 

США

1 2008 45,84 - - - - - - -
2 2009 31,12 -14,72 -14,72 67,88 67,88 -32,12 -32,12 0,46
3 2010 38,26 7,14 -7,58 122,94 83,45 22,94 -16,55 0,31
4 2011 41,85 3,60 -3,99 109,40 91,30 9,40 -8,70 0,38
5 2012 49,52 7,66 3,67 118,31 108,02 18,31 8,02 0,42
6 2013 50,47 0,95 4,63 101,93 110,10 1,93 10,10 0,50
7 2014 36,19 -14,28 -9,65 71,71 78,95 -28,29 -21,05 0,50
8 2015 26,41 -9,78 -19,43 72,97 57,61 -27,03 -42,39 0,36
9 2016 26,80 0,39 -19,04 101,47 58,46 1,47 -41,54 0,26

10 2017 31,55 4,76 -14,29 117,75 68,83 17,75 -31,17 0,27
11 2018 36,24 4,69 -9,60 114,86 79,06 14,86 -20,94 0,32

Примітка.* за середнім курсом НБУ за звітний період.
Джерело: складено автором за даними ДКСУ [10]

Таблиця 2
Аналіз динаміки обсягів видатків ДБУ за період 2008-2018 р.р. у гривнях 

 

№ Рік
Видатки, 
млрд. грн

Δл, млрд. 
грн

Δб, млрд. 
грн

Тр.л,
%

Тр.б,
%

Тпр.л,
%

Тпр.б,
%

Аi, 
млрд. 

грн
1 2008 241,45 - - - - - - -
2 2009 242,44 0,99 0,99 100,41 100,41 0,41 0,41 2,41
3 2010 303,59 61,15 62,14 125,22 125,74 25,22 25,74 2,42
4 2011 333,46 29,87 92,01 109,84 138,11 9,84 38,11 3,04
5 2012 395,68 62,22 154,23 118,66 163,88 18,66 63,88 3,33
6 2013 403,40 7,72 161,95 101,95 167,07 1,95 67,07 3,96
7 2014 430,22 26,82 188,77 106,65 178,18 6,65 78,18 4,03
8 2015 576,91 146,69 335,46 134,10 238,94 34,10 138,94 4,30
9 2016 684,74 107,83 443,29 118,69 283,59 18,69 183,59 5,77

10 2017 839,24 154,50 597,79 122,56 347,58 22,56 247,58 6,85
11 2018 985,84 146,60 744,39 117,47 408,30 17,47 308,30 8,39

Джерело: складено автором за даними ДКСУ [10]

Таблиця 4
Розрахунок середніх показників і коефіцієнту прискорення/уповільнення  

для аналізу динаміки прогнозування фінансових ресурсів ДБУ за період 2008-2018 рр. 

1 

         

Показник Од. виміру 

  

Значення, 
грн 

 
 

Значення, 
дол. 

США* 
Δсеред. млрд. дол. США/ млрд. грн 67,67 -0,87 
Тр. серед. % 105,05 90,84 
Тпр. серед. % 14,14 -0,07 
Асеред. млрд. дол. США/ млрд. грн 4,05 0,34 
Тр. 2008-2013 % 111,22 104,09 
Тр. 2014-2018 % 119,89 95,75 
Кприскор./уповіл. - 1,08 0,92 

         
 Примітка.* за середнім курсом НБУ за звітний період.

Джерело: складено та розраховано автором за даними Світового Банку [8]
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обсягів видатків у гривнях в середньому на 
5% та скорочення у доларах на 9 % відпо-
відно і на кожен відсоток приросту доводиться 
0,34 млрд. дол. США та 4,05 млрд. грн. 

Також розрахований коефіцієнт приросту 
чи уповільнення. Для розрахунку прийнято 
2 періоди 2008-2013 і 2014-2018. Цей показ-
ник свідчить про відчутне уповільнення зрос-
тання обсягів видатків сьогодні порівняно з 
початком існування держави в доларах (-8%) 
та прискорення зростання обсягів видатків у 
гривнях (+8%).

Для прогнозування подальшої зміни обся-
гів видатків визначено найбільш якісну модель 
за критеріями Стьюдента, Фішера, коефіці-
єнт детермінації, коефіцієнт автокореляції та 
визначена відносна помилка апроксимації.

Досліджувалось 3 типи моделей: лінійна, 
експоненціальна та поліноміальна. Найкращою 
для побудови прогнозу виявилась поліномі-
альна модель.

На рисунку 3 побудовано прогноз видатків 
до 2025 року, а також розраховано песимістич-
ний та оптимістичний прогнози за допомогою 
розрахунку точкового та інтервального про-
гнозів. Інтервальний прогноз розраховувався 
виходячи з похибки прогнозного показника за 
формулою:

 
У таблиці 6 наведено порівняльний аналіз 

двох моделей: Модель 1 – видатки у гривнях та 
Модель 2 – видатки у доларах США. Для Моделі 
1 відносна помилка апроксимації рівна 6,35%, 
оскільки 6,35%<7% це свідчить про можли-
вість використання даного рівняння в якості 
тренду (межі 5%-7% свідчать про хорошу трен-
дову модель), в той час для Моделі 2 похибка 
16,89%, що свідчить про небажаність викорис-
тання даного рівняння в якості тренду.

Для визначення розмірів похибки або точ-
ності прогнозу обсягів видатків розрахуємо 
коефіцієнт невідповідності Тейла. Цей показ-
ник змінюється від 0 до 1. Чим ближче до 0, тим 
якісніші результати прогнозу. У досліджуваних 
моделях прогноз більш якісний у гривнях, ніж 
у доларах.

Коефіцієнт детермінації для Моделі 1 дорів-
нює 0,985 – це означає, що прогноз має тісний 
зв'язок між змінними, тобто у 98,8 % випадках 
змінна t (час) впливає на зміну обсягу видатків, 
а для Моделі 2 – 0,231, що свідчить про низьку 
точність підбору змінних.

Здійснимо перевірку гіпотез щодо коефіці-
єнтів лінійного рівняння тренду.

1. Згідно критерію Стьюдента, а0=0, статис-
тична значимість коефіцієнта а1 та а2 підтвер-
джується для Моделі 1 (тренд у часового ряду 
існує) та не підтверджується для Моделі 2. 

2. Критерій Фішера свідчить, про статис-
тичну значущість лише рівняння тренду Моделі 
1 (оскільки F > Fkp). Рівняння тренду Моделі 2 – 
статистично не значуще.

Перевірка на наявність автокореляції залиш-
ків: важливою передумовою побудови якісної 
регресійній моделі по МНК є незалежність зна-
чень випадкових відхилень від значень відхилень 
у всіх інших спостереженнях. Це гарантує відсут-
ність корельованості між будь-якими відхилен-
нями і, зокрема, між сусідніми відхиленнями.

Автокореляція (послідовна кореляція) 
визначається як кореляція між що спостері-
гаються показниками, впорядкованими в часі 
(часові ряди) або в просторі (перехресні ряди). 
Автокореляція залишків (відхилень) зазвичай 
зустрічається в регресійному аналізі при вико-
ристанні даних часових рядів і дуже рідко при 
використанні перехресних даних.

В економічних задачах значно частіше 
зустрічається позитивна автокореляція, ніж 
негативна автокореляція. У більшості випадків 

Таблиця 5
Рівняння різних типів ліній тренду для моделей в гривнях та доларах США 

1 

        

   Значення, грн  Значення, дол. США 

Лінійна модель  y = 70,673x + 70,231  y = -1,1347x + 44,467 

 R² = 0,8928  R² = 0,1972 
        

Експоненціальна 
модель  y = 189,49e0,142x  y = 44,339e-0,031x 

 R² = 0,9708  R² = 0,2057 
        

Поліноміальна модель  y = 8,1373x2 - 26,974x + 281,8  y = -0,1671x2 + 0,871x + 40,122 

 R² = 0,9851  R² = 0,2305 
        

 Джерело: розроблено автором за допомогою програми «MS Еxcеl»
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Рис. 3. Трендові моделі зростання обсягів видатків на період до 2025 р.
Примітка. * за середнім курсом НБУ за звітний період.
Джерело: розроблено автором за допомогою програми «MS Еxcеl»

позитивна автокореляція викликається спря-
мованим постійним впливом деяких неврахо-
ваних в моделі факторів.

Серед основних причин, що викликають 
автокореляцію, можна виділити згладжування 
даних. Найчастіше дані по деякому тривалому 
тимчасовому періоду отримують усередненням 
даних за складовими його інтервалах. Це може 
привести до певного згладжування коливань, які 
були всередині розглянутого періоду, що в свою 
чергу може служити причиною автокореляції.

Наслідки автокореляції схожі з наслід-
ками гетероскедастичності: висновки по t- і 
F-статистикам, що визначають значимість кое-
фіцієнта регресії і коефіцієнта детермінації, 
можливо, будуть невірними.

Критерій автокореляції найбільш відомий 
для винайдення автокореляції. Виходячи з роз-
рахунку в Моделі 1 та 2 автокореляція відсутня.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження сучасного стану видатків Держав-
ного бюджету України а також прогнозування 
бюджетних видатків за допомогою економе-
тричних методів надало можливість формалізу-
вати взаємозв’язки між одержаними результа-
тами та використаними бюджетними коштами. 
Так, з аналізу стає зрозуміло, що зростання 
видаткової частини Державного бюджету Укра-
їни відбувається лише у гривнях, проте скоригу-
вавши дані на середній курс долара США за рік, 
стає зрозуміло, що бюджетні видатки зростають 
нерівномірно протягом аналізованого періоду. 
Щодо прогнозу за допомогою економетричних 
методів, варто зазначити, що використовувати 
Модель 2 (в дол. США) для прогнозування видат-
ків Державного бюджету України не бажано.

Серед напрямків подальшого розвитку 
даного наукового дослідження варто відзна-
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

чити доцільність порівняльного аналізу ефек-
тивності різних програм в Україні та співстав-
лення із зарубіжними аналогами шляхом 
запровадження критеріїв оцінювання резуль-
тативності і ефективності видатків бюджету, 

а саме критеріїв умови, структури та ефекту. 
Такі порівняння мають уможливити вибір 
напрямків удосконалення методології реа-
лізації українських державних цільових  
програм.
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МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:  
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

METHOD OF ANALYZING ACCOUNTS RECEIVABLE OF ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості. Досліджено значення дебіторської 
заборгованості для забезпечення фінансової стабільності підприємства. Ураховуючи основні 
етапи проведення комплексного аналізу дебіторської заборгованості, розроблено організаційно-
економічну модель аналізу дебіторської заборгованості для підприємства, в якій визначено склад 
і структуру дебіторської заборгованості, аналіз відхилень та тенденцій у змінах у статтях дебітор-
ської заборгованості за встановлений період. Окреслено основні принципи, на яких функціонує 
запропонована модель управління дебіторською заборгованістю: повноти; достовірності; опе-
ративності; етапності; динамічності; безперервності; збалансованості. Констатовано, що під час 
прийняття управлінських рішень щодо управління дебіторською заборгованістю слід ураховувати 
всі чинники та причини, які впливають на її виникнення. Для виявлення найбільш істотних чинни-
ків та причинно-наслідкових зв’язків між ними побудовано діаграму Ішікави.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, аналіз, фінансова стійкість, показники, коефіцієнт.

В статье рассмотрено эконмическое содержание дебиторской задолженности. Исследовано 
значение дебиторской задолженности для обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 
Учитывая основные этапы проведения комплексного анализа дебиторской задолженности, разра-
ботана организационно-экономическая модель анализа дебиторской задолженности на предпри-
ятии, в которой определены состав и структура дебиторской задолженности, анализ отклонений 
и тенденций в изменениях в статьях дебиторской задолженности за определенный период. Опре-
делены основные принципы, на которых функционирует предложенная модель управления деби-
торской задолженностью: полноты; достоверности; оперативности; этапности; динамичности; 
непрерывности; сбалансированности. Констатировано, что при принятии управленческих реше-
ний по управлению дебиторской задолженностью следует учитывать все факторы и причины, 
которые влияют на возникновение такой задолженности. Для выявления наиболее существенных 
факторов и причинно-следственных связей между ними построена диаграмма Ишикавы.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ, финансовая устойчивость, показатели, 
коэффициент.

The article considers the essential nature of accounts receivable and researches their importance for 
ensuring the financial firmness of an enterprise. Taking into account the main stages of implementing 
a comprehensive analysis of accounts receivable, an organizational and economic model of an analy-
sis of accounts receivables for an enterprise was developed, which determined the composition and 
structure of accounts receivable for an enterprise, an analysis of deviations and trends in changes in 
accounts receivable over the specified period of years. The main principles of functioning of the sug-
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gested management model for accounts receivable have been outlined: completeness, certainty, effi-
ciency, stage-by-stage approach, dynamism, continuity, and balance. All the principles are important 
for an efficient management of accounts receivable of an enterprise. The following main five stages of 
the comprehensive analysis of accounts receivable of enterprises have been defined: definition of the 
scope, goals, and main objectives of the analysis; collection and processing of information sources for 
the purposes of an analysis; analysis of accounts receivable at an enterprise; assessment of the results 
of the analysis of accounts receivable and formation of analytical findings; adoption of managerial deci-
sions based on analysis results. Existing indicators of the analysis of accounts receivable have been 
processed. The article states that all factors and reasons influencing the occurrence of such accounts 
receivable should be taken into account when making managerial decisions on their management. An 
Ishikawa diagram has been constructed in order to determine the most significant factors and cause-
and-effect relations between them. This diagram allowed identifying key complementary dependencies 
between various factors and understanding the process under study with greater certainty. Based on 
the developed diagram, the article suggests strategic directions that will improve the management of 
accounts receivable at the enterprise.

Key words: accounts receivable, analysis, financial firmness, indicators, coefficient.

Постановка проблеми. За сучасних умов 
господарювання особливого значення набу-
ває аналіз фінансового стану підприємства. 
Головним джерелом інформації щодо фінан-
сового стану суб’єкта господарювання є його 
фінансова звітність. Своєю чергою, дебітор-
ська заборгованість є складником оборотних 
активів та має вплив на показники фінансової 
стабільності. Вона являє собою заборгова-
ність перед підприємством із боку дебіторів, 
тобто її клієнтів, за товари або послуги, які 
були поставлені або надані, але ще не оплачені. 
Управління дебіторською заборгованістю має 
досить вагоме значення в діяльності кожного 
підприємства. Розглядаючи фінансову стійкість 
підприємства, доцільно вивчати її динаміку, 
склад, структуру, а також причини, строки існу-
вання і давності її виникнення. Під час дослі-
дження дебіторської заборгованості необхідно 
спиратися на Положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», 
оскільки в ньому визначено методологічні 
засади формування бухгалтерського обліку 
дебіторської заборгованості та розкриття у 
фінансовій звітності інформації щодо неї [13].

Одним із найбільш складних і дискусійних 
питань є методика проведення економічного 
аналізу дебіторської заборгованості на підпри-
ємствах. Значення цього аналізу особливо під-
вищується у період інфляції, коли іммобілізація 
власних коштів стає невигідною. Саме тому 
нині актуальним залишається питання щодо 
методики проведення аналізу дебіторської 
заборгованості на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним аспектам управління дебіторською 
заборгованістю присвячено багато праць. 
Зокрема, питанням сутності дебіторської 
заборгованості присвячували праці М.Д. Білик 
[2] та Є.В. Дубровська [4]. Науковці І. Власова 
[3], Т. Єдинак [5], О. Кияшко [7], М. Нашкерська 
[10], С. Пілецька [12], Г. Савицька [14], О. Федор-

ченко [15] у своїх працях розглядають методику 
аналізу дебіторської заборгованості.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження мето-
дики аналізу дебіторської заборгованості на 
підприємстві та процесу управління нею для 
забезпечення ефективного господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вагому роль в управлінні дебіторською забор-
гованістю відіграють планування, організація 
та контроль розрахунків із дебіторами. Налаго-
джений облік та своєчасно проведений аналіз 
зменшують суму дебіторської заборгованості 
на підприємствах. Сучасний практичний досвід 
в управлінні підприємствами свідчить, що має 
сенс здійснювати як кількісний, так і якісний 
аналіз показників щодо оцінки поточного стану 
дебіторської заборгованості. Це дає змогу 
забезпечити ефективність відповідних сфер 
діяльності підприємства.

Перед тим як проводити аналіз наявної дебі-
торської заборгованості, слід визначити осно-
вні його структурні компоненти, які об’єднані 
між собою. Враховуючи це, запропоновано 
організаційно-економічну модель аналізу дебі-
торської заборгованості для підприємства, в 
якій визначено склад і структуру дебіторської 
заборгованості для підприємства, аналіз від-
хилень та тенденцій змін у статтях дебіторської 
заборгованості за встановлений період. 

Ефективність функціонування запропонова-
ної моделі управління дебіторською заборгова-
ністю базується на певних принципах: повноти; 
достовірності; оперативності; етапності; дина-
мічності; безперервності; збалансованості. 
Усі принципи є важливими для ефективного 
управління дебіторською заборгованістю під-
приємства.

Аналіз дебіторської заборгованості на під-
приємствах охоплює п’ять основних етапів, 
які функціонально пов’язані один з одним 
(рис. 1) [11].
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Таблиця 1
Організаційно-економічна модель аналізу дебіторської заборгованості підприємства

Мета аналізу

Визначення повноти, своєчасності та правильності здійснення підприєм-
ством операцій із дебіторами, якість дебіторської заборгованості за узагаль-
нюючими і частковими показниками, виявлення чинників, а також установ-
лення причин їх зміни

Завдання аналізу Оцінювання величини, структури та динаміки поточної дебіторської 
заборгованості за її видами. 
Дослідження структури поточної дебіторської заборгованості за часом 
виникнення.  
Дослідження наявності існуючої сумнівної заборгованості

Об’єкт аналізу Фінансовий стан підприємства
Ліквідність та 
платоспроможність

Фінансова 
стійкість 

Рентабельність Ефективність 
діяльності 

Суб’єкт аналізу Бухгалтерська, 
фінансова, 
економічна служби 
підприємства

Керівники 
функціональних 
та структурних 
підрозділів 

Власники 
підприємства 

Зовнішні 
користувачі 
інформації

Інформаційне 
забезпечення

Зовнішня інформація Внутрішня інформація
Нормативно-довідкова Облікова, звітна, поза облікова 

Система 
економічних 
показників 
аналізу поточної 
дебіторської 
заборгованості

Абсолютні вартісні показники Відносні показники 
Наявна поточна дебіторська 
заборгованість 

Структура поточної дебіторської  
заборгованості,
динаміка поточної дебіторської  
заборгованості

Узагальнення 
і реалізація 
результатів 
аналізу поточної 
дебіторської 
заборгованості

Узагальнення результатів:
систематизація інформації та 
оформлення результатів аналізу;
оцінка поточної дебіторської 
заборгованості

Реалізація результатів аналізу:    
посилення контролю над 
дебіторською заборгованістю 
через створення спеціальних 
підрозділів, розроблення 
ефективних схем проведення 
розрахунків зі споживачами;
запровадження схем погашення 
дебіторської заборгованості; 
зміцнення платіжної дисципліни 
на підприємстві, запобігання 
утворенню дебіторської 
заборгованості в майбутньому;
розроблення та вжиття плану 
заходів із реструктуризації 
дебіторської заборгованості та 
координації у цій сфері 

На першому етапі визначаються об’єкт, мета 
та завдання аналізу. У даному разі об’єкт дослі-
дження – дебіторська заборгованість. Метою 
аналізу є визначення повноти, своєчасності та 
правильності здійснення підприємством опера-
цій із дебіторами, якість дебіторської заборго-
ваності по узагальнюючих і часткових показни-
ках, виявлення чинників, а також установлення 
причин їх зміни.

На другому етапі аналізу дебіторської 
заборгованості підприємства збирають і опра-
цьовують джерела інформації. Ними є Баланс 
підприємства, Звіт про фінансові результати та 
Примітки до річної фінансової звітності, а для 
внутрішнього аналізу також застосовуються 
відомості аналітичного обліку. 

Третій етап комплексного аналізу дебі-
торської заборгованості найбільш об’ємний і 
трудомісткий, адже існує дуже багато методів 
аналізу заборгованості, які містять певні показ-
ники та коефіцієнти. Так, за даними бухгал-
терської звітності (ф. 1, ф. 2) можна визначити 
цілу низку показників, що характеризують стан 
дебіторської заборгованості. До основних із 
них можна віднести [14]:

1. Оборотність дебіторської заборгова-
ності. Значення показника демонструє кіль-
кість оборотів дебіторської заборгованості, 
тобто скільки разів дебітори погасили свої 
зобов'язання перед підприємством:

Од = В / СДЗ,                            (1)
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де Од – оборотність дебіторської заборго-
ваності;

В – виручка від реалізації продукції;
СДЗ – середньорічна сума дебіторської 

заборгованості (СДЗ = Сума значень дебітор-
ської заборгованості на кінець кожного робо-
чого дня/Кількість робочих днів).

Варто розглянути показник у динаміці за 
досліджуваний період. Переважно збільшення 
оборотності дебіторської заборгованості буде 
позитивною тенденцією для підприємства.

2. Період погашення дебіторської заборго-
ваності – індикатор ефективності відносин із 
клієнтами, який показує, як довго останні пога-
шають свої рахунки. Коефіцієнт дає уявлення 
про платіжну дисципліну покупців:

Пд = 360 / Од,                          (2)

де: Пд – період погашення дебіторської 
заборгованості;

Од – оборотність дебіторської заборгованості.
Отримані значення бажано порівнювати зі 

значеннями конкурента. Для порівняння варто 
вибирати підприємства однакового розміру, 

наприклад за критерієм вартості активів. Цей 
тип порівняння може проводитися під час як 
внутрішнього, так і зовнішнього аналізу.

Також варто розглянути значення показ-
ника в динаміці. Зменшення показника гово-
рить про те, що клієнти відволікають фінансові 
ресурси підприємства на менший термін. Одно-
значно стверджувати про те, що це є позитив-
ною тенденцію чи негативною, неможливо. 
Якщо підприємство використовує товарне 
кредитування як частину маркетингової стра-
тегії, то дебіторська заборгованість підприєм-
ства буде збільшуватися, проте це призведе до 
збільшення рівня збуту. Для формування одно-
значних висновків необхідно також провести 
аналіз якості дебіторської заборгованості, роз-
рахувати економічну ефективність товарного 
кредитування.

3. Частка заборгованості дебіторів у загаль-
ному обсязі поточних активів підприємства, що 
дає змогу дослідити, яку питому вагу займає 
заборгованість у загальній сумі поточних акти-
вів, рівень її збільшення чи зменшення на про-
тязі періоду, що аналізується [14]: 

Етап 1 
Визначення об’єкта аналізу, мети та основних завдань аналізу дебіторської 

заборгованості на підприємстві 

Етап 2 
Збирання та опрацювання джерел інформації 

для аналізу дебіторської заборгованості 

Етап 3 
Аналіз дебіторської заборгованості на підприємстві: 

а) аналіз динаміки, складу і структури; 
б) аналіз якісного стану дебіторської заборгованості; 
в) аналіз простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості 
 

Етап 4 
Оцінка результатів аналізу дебіторської заборгованості та формулювання 

аналітичних висновків 

Етап 5 
Прийняття управлінських рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності 

господарської діяльності підприємства і зниженню ризику неповернення 
боргів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи комплексного аналізу  
дебіторської заборгованості на підприємствах
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Чд = ДЗ / ПА * 100,                      (3)

де: Чд – частка дебіторської заборгованості 
у поточних активах;

ДЗ – дебіторська заборгованість;
ПА – поточні активи (ІІ + III розділ активу 

балансу).
Чим вищий цей показник, тим меншою є 

мобільна структура майна підприємства.
4. Частка сумнівної дебіторської заборгова-

ності в загальному обсязі заборгованості, %:
Чсд = ДЗс / ДЗ * 100,                     (4)

де: Чсд – частка сумнівної дебіторської забор-
гованості в загальному обсязі заборгованості;

ДЗс – сумнівна дебіторська заборгованість.
Показник сумнівної дебіторської заборгова-

ності може бути взятий із довідки бухгалтерії 
про стан активів. Збільшення частки сумнів-
них боргів свідчить про виникнення проблеми 
неплатежів і потребує прийняття негайних 
управлінських рішень щодо її вирішення.

Важливим у процесі аналізу також є контр-
оль над співвідношенням дебіторської і креди-
торської заборгованості. Значне перевищення 
дебіторської заборгованості завжди створює 
загрозу фінансовій стійкості підприємства і 
робить необхідним залучення додаткових дже-
рел фінансування [5].

Проведемо аналіз дебіторської заборгова-
ності ТДВ «ПВРЗ» (табл. 2). 

У середньому коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості для багатьох галузей 
(винятки – сільське господарство, виробництво 
продуктів харчування та переробна галузь) 
має становити 12. На підприємстві протягом 
трьох років даний показник не досягнув цієї 
межі. Це свідчить про те, що дебітори відволі-
кають фінансові ресурси підприємства. Проте в 
динаміці можна побачити позитивну тенденцію 
збільшення коефіцієнта.

Період погашення дебіторської заборгованості 
для підприємств (окрім вищезазначених винятків) 
має бути до 30 днів. За досліджений період не вда-
лося досягти такого результату. Але все ж більш 
наблизити показник до норми вдалося, його 
зменшення говорить, що клієнти відволікають 
фінансові ресурси компанії на менший термін. 

На початок досліджуваного періоду дебі-
торська заборгованість займала дуже велику 
частку в поточних активах підприємства, що 
свідчило про низьку їхню мобільність. Скоро-
чення частки дебіторської заборгованості в 
загальній сумі поточних активів може пози-
тивно характеризувати стан дебіторської 
заборгованості на підприємстві. Можна ска-
зати, що значна частка сум із заборгованості 
перетворилася на наявні грошові кошти (вони, 
своєю чергою, є найбільш ліквідними активами 
підприємства). 

Під час порівняння кредиторської та дебі-
торської заборгованості зазвичай оптималь-
ним значенням показника є значення, яке 
приблизно дорівнює одиниці. На даному під-
приємстві це значення є далеким від значення 
1 і має тенденцію до скорочення. Можна поба-
чити, що на кінець 2015 р. грошових коштів, які 
підприємство отримає від дебіторів наприкінці 
терміну погашення дебіторської заборгова-
ності, вистачить для того, щоб покрити лише 
60% його найбільш строкових зобов'язань. 
А на кінець 2016 р. це значення зменшилося до 
8%. Звичайно, у 2017 р. показник трохи збіль-
шився, але до розміру 2015 р. так і не набли-
зився. Це свідчить про зниження фінансової 
стійкості підприємства. Отже, можна зробити 
висновок, що на підприємстві стан управління 
дебіторською заборгованістю знаходиться на 
незадовільному рівні. 

На четвертому етапі аналізу дебіторської 
заборгованості результати досліджень необ-
хідно узагальнити та систематизувати, сфор-
мувати відповідні висновки щодо стану дебі-
торської заборгованості на підприємстві.

Якщо порівняти показники дебіторської 
заборгованості, можна зробити висновок 
щодо того, поліпшився чи погіршився стан роз-
рахунків із покупцями порівняно з минулим 
роком. Якщо на підприємстві зросла сумнівна 
дебіторська і зросла загальна частка дебітор-
ської заборгованості в загальному обсязі обо-
ротних коштів, то можна зробити висновок 
про зниження ліквідності поточних активів у 
цілому, а отже, погіршення фінансового стану 
підприємства. 

Таблиця 2
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. Відносне відхилення  
(2017 р. до 2015 р.), %

Оборотність ДЗ 6,8 7,3 9,6 +41
Період погашення ДЗ, днів 52,9 49,3 37,5 -30,1
Частка ДЗ у загальному 
обсязі поточних активів, % 64,35 9,3 16,6 -47,75

Співвідношення ДЗ та КЗ 0,6 0,08 0,12 -80
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На завершальному етапі слід прийняти управ-
лінські рішення, які будуть сприяти підвищенню 
ефективності господарської діяльності підпри-
ємства і зниженню ризику неповернення боргів.

Під час прийняття управлінських рішень 
щодо управління дебіторською заборгованістю 
слід ураховувати всі чинники та причини, які 
впливають на виникнення такої заборгова-
ності. Для виявлення найбільш істотних чин-
ників та причинно-наслідкових зв’язків між 
ними пропонуємо використовувати діаграму 
Ішікави. Така діаграма дає змогу виявити клю-
чові взаємозв'язки між різними чинниками й 
більш точно зрозуміти досліджуваний процес. 
Діаграма сприяє визначенню головних чинни-
ків, що здійснюють найбільш значний вплив на 
розвиток розглянутої проблеми, а також попе-
редженню або усуненню дії даних чинників [6]. 
Побудуємо діаграму для досліджуваного під-
приємства (рис. 2).

Так, досліджуваному підприємству для 
поліпшення управління дебіторською заборго-
ваністю слід здійснити такі заходи.

На рівні формування політики підприємства:
–  визначити терміни прострочених залиш-

ків на рахунках дебіторів і порівняти ці терміни 
із середніми показниками в галузі, показни-
ками конкурентів і даними минулих років;

– сформувати рейтинг кредитоспромож-
ності основних контрагентів;

– здійснити класифікацію дебіторської 
заборгованості за різними ознаками;

– посилити контроль над погашенням дебі-
торської заборгованості;

– встановити зв’язок системи мотивації пер-
соналу з розміром дебіторської заборгованості.

На рівні покупців та отримувачів послуг слід:
– встановити граничні суми кредиту вихо-

дячи з реального фінансового стану контраген-
тів підприємства;

– надавати заставу під час укладання угод 
(за необхідності);

– за необхідності використовувати арбі-
тражні суди для стягнення боргів за наявності 
порук чи гарантій;

–  відправляти поштою рахунки покупцям 
за декілька днів до настання терміну платежу.

На рівні реалізації продукції та наданні 
послуг слід:

– формувати пропозицій відстрочки у 
виплаті грошей для стимулювання попиту;

– розширити диверсифікацію покупців.
Маючи таку причинно-наслідкову модель, 

можливо не лише сформувати стратегію діяль-
ності підприємства, а й спрямувати управлін-
ські дії на формування ефективних систем 
контролю руху та своєчасного погашення дебі-
торської заборгованості підприємства.

Висновки з даного дослідження. Отже, 
виникнення великої суми дебіторської забор-

Рис. 2. Причинно-наслідкова модель К. Ішікави  
під час управління дебіторською заборгованістю підприємства «ТДВ «ПВРЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реалізація продукції та 
надання послуг 
- низький рівень відділу 
продажу; 
- недоліки під час укладання 
договорів; 
- слабка диверсифікація 
покупців 

Зростання рівня дебіторської заборгованості на підприєм
стві 

1. Політика підприємства 
- лояльна кредитна політика 
підприємства; 
- недостатній контроль над 
станом розрахунків із дебіторами; 
- низький рівень фінансового 
менеджменту; 
- управління фінансовою 
заборгованістю 

2. Виробництво 
- зниження якості надання 
послуг; 
- наявність дефектів 
виробництва; 
- порушення строків 
виконання замовлень та 
відвантаження 

1. Покупці та отримувачі 
послуг 
- недотримання розрахункової 
дисципліни; 
- несвоєчасне фінансування  
покупців державою; 
- неплатоспроможність 
покупців та отримувачів послуг; 
- банкрутство покупців та 
отримувачів послуг 
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гованості може призвести до зниження показ-
ників фінансової стійкості, таких як плато-
спроможність підприємства та фінансова 
активність. Тож в умовах, коли платіжний обо-
рот значно сповільнюється, що призводить 
до збільшення сум дебіторської заборгова-
ності на підприємствах, важливим питанням 
є ефективне і своєчасне управління дебітор-
ською заборгованістю на кожному окремому 
підприємстві, що має бути спрямованим на 
оптимізацію розміру боргу та забезпечення 
прискорення його обороту. За правильного та 
своєчасного здійснення аналізу дебіторської 
заборгованості забезпечується можливість 
оцінки ефективності і збалансованість роз-

рахунків із покупцями та іншими дебіторами, 
обґрунтованість надання товарного кредиту 
і знижок покупцям; можна визначити сфери, 
щодо яких необхідно докласти додаткових 
зусиль для повернення боргів; визначається 
база для створення резерву сумнівних боргів; 
полегшується прогнозування надходження 
коштів. 

Але аналіз є лише однією зі складових час-
тин управління дебіторською заборгованістю. 
Отже, для того щоб забезпечити стабільність 
фінансового стану підприємства, зростання 
його платоспроможності, необхідно приділяти 
увагу й іншим її складникам. Це питання потре-
бує подальшого більш детального дослідження.
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РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

THE RISKS OF ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM  
OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT  

OF MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES

Статтю присвячено встановленню сутності, визначенню особливостей класифікації та іденти-
фікації ризиків економічної безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємствами, а також теоретико-методичних підходів до підвищення його ефективності. Дослі-
джено сутність економічної безпеки та її роль в організаційно-економічному механізмі управління 
господарюючими суб`єктами. Установлено економічну сутність господарських ризиків та їхню 
класифікацію за найбільш поширеними ознаками. Визначено особливості ідентифікації ризиків 
у контексті посилення функції обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства і ризик-менеджменту. Проаналізовано взаємозв`язок між видами ризиків та об`єктами 
обліку, на які вони впливають, і статтями фінансової звітності, які такі об`єкти репрезентують. 
Виокремлено найбільш важливі види ризиків, що потребують належного інформаційного забез-
печення. Охарактеризовано вихідні положення методології обліково-аналітичного забезпечення 
управління ризиками в системі економічної безпеки. Запропоновано структурно-логічну модель 
обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств і напрями 
його вдосконалення.

Ключові слова: ризики, економічна безпека, обліково-аналітичне забезпечення, облік, аналіз, 
контроль, управління.

Статья посвящена установлению сущности, определению особенностей классификации и иден-
тификации рисков экономической безопасности в системе учетно-аналитического обеспечения 
управления предприятиями, а также теоретико-методических подходов к повышению его эффек-
тивности. Исследованы сущность экономической безопасности и ее роль в организационно-эко-
номическом механизме управления хозяйствующими субъектами. Установлены экономическая 
сущность хозяйственных рисков и их классификация по наиболее распространенным признакам. 
Определены особенности идентификации рисков в контексте усиления функции учетно-анали-
тического обеспечения экономической безопасности предприятия и риск-менеджмента. Про-
анализирована взаимосвязь между видами рисков и объектами учета, на которые они влияют, и 
статьями финансовой отчетности, которые такие объекты представляют. Выделены наиболее важ-
ные виды рисков, требующие надлежащего информационного обеспечения. Охарактеризованы 
исходные положения методологии учетно-аналитического обеспечения управления рисками в 
системе экономической безопасности. Предложены структурно-логическая модель учетно-ана-
литического обеспечения управления экономической безопасностью предприятий и направле-
ния его совершенствования.

Ключевые слова: риски, экономическая безопасность, учетно-аналитическое обеспечение, 
учет, анализ, контроль, управление.

The article is devoted to the ascertainment of the essence, determination of the features of clas-
sification and identification of risks of economic security in the system of accounting and analytical 
support of management of the enterprises, as well as the theoretical and methodological approaches 
to increase its efficiency. The essence of economic security and its role in the organizational and eco-
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nomic mechanism of economic entities management have been determined. It has been substantiated 
that risk management is a complex and dynamic branch of economic science that has developed as an 
objective process, designed to prevent the probable negative (destructive) consequences of impact 
of various economic phenomena and processes on the state and the final results of entrepreneurial 
activity. The classification of risks according to the most common features has been established. The 
peculiarities of risks identification in the context of strengthening the function of accounting and analyti-
cal support of an enterprise’s economic security and risk management have been determined. The rela-
tionship between the types of risks and accounting objects which they affect and the financial reporting 
items which represent such entities have been analyzed. It has been proved that accounting, combined 
with analysis and control is a universal method for describing economic life, its interconnection with 
the environment of functioning and risks of entrepreneurial activity. Identification of risks of economic 
security is impossible without improving the existing approaches to accounting and analytical support 
of risk management, which determines the strategy and tactics of managerial decisions. The initial reg-
ulations of the methodology of accounting and analytical support of risk management in the system of 
economic security have been characterized. The structural and logical model of accounting and analyt-
ical support of economic safety management of the enterprises and the directions of its improvement 
has been proposed, among them: creation of the units for monitoring the state of economic security; 
development of a specific piece of document circulation in the part of compilation and processing of 
the documents and registers related to economic security; development of the specific approaches to 
accounting policies in terms of recognizing, evaluating and reflecting on the accounts of operations 
related to economic security of an enterprise; disclosure of economic security information in manage-
ment reporting; continuous monitoring of the safety level and forecasting its development on the basis 
of econometric modeling and factor analysis. The proposed system approach to identifying the risks of 
economic security in the system of accounting and analytical support of enterprises management will 
increase the information, protection and control functions of accounting and will allow making more 
effective management decisions.

Key words: risks, economic security, accounting and analytical support, accounting, analysis, con-
trol, management.

Постановка проблеми. Визначальною під-
системою управління підприємствами в умо-
вах постійних флуктуацій зовнішнього серед-
овища функціонування є ризик-менеджмент, 
що забезпечує сталий розвиток та задовільний 
рівень економічної безпеки господарюючого 
суб`єкта. Поєднання стратегічного і тактичного 
компонентів управління ризиками неможливе 
без належного рівня обліково-аналітичного 
забезпечення як на рівні всього підприємства, 
так і на рівні його структурних підрозділів.

Саме бухгалтерський облік, аналіз та контр-
оль забезпечують методологічну основу управ-
ління складними процесами операційної діяль-
ності, надають користувачам достовірну та 
неупереджену інформацію про факти госпо-
дарського життя, що здатні вплинути на рівень 
економічної безпеки і ступінь загроз від ризи-
ків різних видів діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Останнім часом економічна безпека все час-
тіше стає об`єктом наукових досліджень 
вітчизняних і зарубіжних економістів, оскільки 
є індикатором рівня захищеності підприємства, 
галузі чи економіки країни у цілому від ризиків, 
які особливо загострюються в період економіч-
них криз.

Суть економічної безпеки компанії полягає 
у забезпеченні її прогресивного економічного 
розвитку для виробництва необхідних товарів 

і надання послуг, що відповідають потребам 
підприємства та соціальним потребам. Еко-
номічна безпека підприємства виявляється 
у забезпеченні її стабільної діяльності, запо-
бігаючи витоку з нього будь-якої інформації 
[1, с. 99]. Водночас, на думку Г. Ткачук, іденти-
фікація ризиків i пов’язаних із ними потенцій-
них загроз бізнесу, у т. ч. мінімізація ризиків, 
пов’язаних із недостовірною обліковою інфор-
мацією, є основним завданням обліково-аналі-
тичного забезпечення підприємства [2, с. 82]. 

Обліково-аналітичні аспекти управління ризи-
ками в системі економічної безпеки підприємств 
досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені-еко-
номісти: Н. Аванесова, І. Вигівська, І. Грабчук, 
О. Зеленіна, О. Косіюк, Т. Назарчук, Л. Тітенко, 
Г. Ткачук, І. Федулова, А. Яніогло та ін.

Однак окремі аспекти сутності та особливос-
тей ідентифікації ризиків економічної безпеки 
в системі обліково-аналітичного забезпечення 
підприємств висвітлено недостатньо глибоко, 
що потребує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сут-
ності, особливостей класифікації та ідентифіка-
ції ризиків економічної безпеки в системі облі-
ково-аналітичного забезпечення управління 
підприємствами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під економічною безпекою підприємств розу-
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міємо сукупність інструментів зниження загроз 
внутрішнього та зовнішнього середовища для 
отримання максимального прибутку та мінімі-
зації впливу ризиків. При цьому серед об'єктів 
економічної безпеки, що вимагають захисту, ми 
виділяємо корпоративний, ресурсний, інформа-
ційний, техногенно-енергетичний, інвестиційно-
інноваційний, кадрово-соціальний, фінансовий 
та екологічний складники.

Комплексна система забезпечення еко-
номічної безпеки являє собою сукупність 
засобів, методів і заходів, спрямованих на 
здійснення якісного захисту інтересів господа-
рюючого суб`єкта від внутрішніх та зовнішніх 
загроз, які могли б призвести до економічних 
утрат [3, с. 71].

Вихідними деструктивними чинниками зни-
ження рівня економічної безпеки є ризики і 
загрози зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, які класифікують за низкою критеріїв 
(табл. 1).

Управління ризиками – це складна й дина-
мічна галузь економічної науки, яка склалася 
як об`єктивний процес, покликаний запобігти 
ймовірним негативним (деструктивним) наслід-
кам впливу різноманітних економічних явищ та 
процесів на стан і кінцеві результати підприєм-
ницької діяльності.

Уважаємо, що з економічного погляду під 
ризиками слід розуміти набір загроз невизна-
ченості, волатильності та нестабільності пара-
метрів виробничих, технологічних і фінан-
сово-результативних напрямів діяльності 
підприємств, що можуть суттєво знижувати 
рівень економічної безпеки.

Ідентифікація ризиків – процес виявлення, 
дослідження та опису ризиків, які можуть впли-
нути на досягнення цілей організації в рамках 
інтегрованої системи менеджменту. Цей про-
цес включає виявлення джерел ризиків, дослі-
дження подій, причин і можливих наслідків. 
Перелік повинен бути максимально повним, 

Таблиця 1
Класифікація ризиків у системі управління підприємствами

Критерій класифікації Види ризиків

За видами діяльності підприємства

виробничий
фінансовий
комерційний
інвестиційний 
валютний
юридичний 
інноваційний

Залежно від можливого результату
чистий
спекулятивний

За сферою походження
соціально-політичний
адміністративно-законодавчий

За причинами виникнення

природно-екологічний
географічний
геополітичний
ризик невпевненості в майбутньому
ризик нестачі інформації
суб`єктивний

За ступенем обґрунтованості прийняття 
ризику

обґрунтований
частково обґрунтований
авантюрний

За відповідністю допустимим межам
допустимий
критичний
катастрофічний

За ступенем впливу під час реалізації ризику
негативний
нульовий
позитивний

За можливістю прогнозування
прогнозований
форс-мажорний
непрогнозований

Джерело: систематизовано на основі [7]
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адже неідентифіковані ризики можуть стано-
вити суттєву небезпеку для досягнення постав-
лених цілей, зумовлювати втрату контролю над 
процесами і призвести до втрати перспектив-
них можливостей [4, с. 91]. 

Традиційні функції обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства і ризик-менеджменту такі: 

1) інформаційна функція, що надає інфор-
мацію про рівень економічної безпеки, вплив 
ключових загроз і ризиків внутрішніх та зовніш-
ніх суб'єктів безпеки; 

2) бухгалтерська функція, яка передбачає 
реєстрацію всіх фактів господарської діяльності; 

3) функція контролю, що дає змогу переві-
ряти первинну інформацію обліку, контролю-
вати ефективність суб'єктів безпеки; 

4) аналітична функція, яка дає змогу проводити 
ретроспективний, поточний і стратегічний аналіз 
на основі первинної облікової інформації [5, с. 314].

Оскільки виміряти (оцінити) підприємниць-
кий ризик дуже складно, він безпосередньо не 
може бути об’єктом обліку. Система бухгалтер-
ського обліку може фіксувати лише його ймо-
вірні та дійсні наслідки (негативні та позитивні), 
а також відображати результати управління 
ризиками підприємницької діяльності (заходи 
ризик-менеджменту) [6, с. 69].

Саме тому в системі обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємствами важ-

ливо аналізувати взаємозв`язок між видами ризи-
ків та об`єктами обліку, на які вони впливають, і 
статтями фінансової звітності, які такі об`єкти 
репрезентують. У табл. 2 ми виокремили найбільш 
важливі, на нашу думку, види ризиків, що потребу-
ють належного інформаційного забезпечення. 

Обліково-аналітичне забезпечення іден-
тифікації ризиків підприємства являє собою 
систему збирання, підготовки, реєстрації та 
обробки даних первинного, бухгалтерського, 
фінансового, податкового, статистичного та 
управлінського обліку, а також даних аналітич-
них розрахунків та необлікової інформації для 
прийняття на їх основі управлінських рішень, 
спрямованих на забезпечення захисту еконо-
мічних інтересів підприємства від зовнішніх та 
внутрішніх загроз [2, с. 83].

Водночас методологія обліково-аналітич-
ного забезпечення управління ризиками в сис-
темі економічної безпеки має врахувати низку 
вихідних положень, серед яких:

– урахування специфіки функціонування 
підприємств окремих галузей національної 
економіки і дослідження її впливу на методо-
логію бухгалтерського обліку, аналізу та контр-
олю у цілому;

– визначення інституційних передумов сис-
теми бухгалтерського обліку в контексті управ-
ління економічною безпекою з огляду на між-
народну і національну практику;

Таблиця 2
Обліково-аналітичний базис управління окремими ризиками в системі економічної безпеки

Класифікаційні 
групи ризиків Сутність Статті фінансової звітності 

чи об`єкти обліку
Інвестиційний 
ризик

Полягає у загрозі нездійснення інвестування чи 
отримання збитків від здійснення інвестицій

Показники зі статтями 
капітальних чи фінансових 
інвестицій

Ризик 
неефективності 
управління 
активами

Визначається через низький рівень віддачі 
необоротного та оборотного капіталу, що 
загрожує внутрішній економічній безпеці 
підприємства

Запаси, дебіторська 
заборгованість, основні 
засоби та нематеріальні 
активи

Інфляційний 
ризик

Пов`язаний із негативним впливом на 
господарську діяльність зростання індексу 
інфляції

Монетарні статті 
фінансової звітності, 
особливо гроші та їх 
еквіваленти

Юридичний 
ризик

Полягає в імовірності настання необхідності 
суттєвих поточних виплат за договірними 
зобов`язаннями

Кредиторська 
заборгованість та інші види 
зобов`язань

Валютний 
ризик

Зумовлює ймовірність утрати економічних вигід 
чи зниження вартості окремих об`єктів обліку 
внаслідок стрімкого зниження валютного курсу

Монетарні статті, оцінені в 
іноземній валюті

Кредитний 
ризик

Виникає в разі несплати дебіторами вартості 
реалізованої продукції, виконаних робіт чи 
наданих послуг згідно з договірними умовами

Статті дебіторської 
заборгованості

Інформаційний 
ризик

Дії або події, які можуть спричинити втрати 
інформації чи несанкціоноване її використання, а 
також розголошення комерційної таємниці

Рахунки управлінського та 
фінансового обліку

Джерело: систематизовано автором
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– обґрунтування методології формування 
архітектури системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління економічною безпе-
кою бізнес-структур;

– виокремлення інформаційної безпеки 
як складової частини економічної безпеки та 
організаційних регламентів її захисту;

– запровадження діагностики економічної 
безпеки на основі економетричного моделю-
вання та прогнозування економічних явищ і 
процесів;

– розроблення методичних підходів до 
зміцнення економічної безпеки підприємств на 
основі стратегічного аналізу.

Таким чином, за допомогою послідовного 
функціонування підсистем обліку, аналізу та 
контролю забезпечується прийняття управ-
лінських рішень, зокрема в частині управління 
ризиками діяльності, що забезпечить належний 
рівень економічної безпеки підприємств (рис. 1).

Отже, тільки чітка та послідовна організа-
ція обліку, аналізу і контролю на всіх стадіях 
виробничого процесу дасть змогу сформувати 
належний стан економічної безпеки й нівелю-
вати загрози для середовища функціонування 
підприємства та його інформаційної оболонки.

Висновки з даного дослідження. Бухгалтер-
ський облік у поєднанні з аналізом та контролем 
є універсальним методом опису господарського 
життя, його взаємозв`язку із середовищем 

функціонування та ризиками підприємницької 
діяльності. Ідентифікація ризиків економічної 
безпеки неможлива без удосконалення існую-
чих підходів до обліково-аналітичного забез-
печення управлінських процесів, що визначає 
стратегію і тактику управлінських рішень.

Уважаємо, що основними напрямами вдо-
сконалення обліково-аналітичного забезпе-
чення управління економічною безпекою під-
приємств мають стати:

• створення підрозділів із моніторингу 
стану економічної безпеки;

• розроблення специфічного фрагмента 
документообігу в частині складання й обробки 
документів та регістрів, пов`язаних з економіч-
ною безпекою; 

• розроблення специфічних підходів до облі-
кової політики в частині визнання, оцінки та відо-
браження на рахунках обліку операцій, пов`я-
заних з економічною безпекою підприємства; 

• розкриття інформації щодо економічної 
безпеки в управлінській звітності; 

• постійний моніторинг рівня безпеки та про-
гнозування її розвитку на основі економетрич-
ного моделювання і факторного аналізу тощо.

Проблематика обліково-аналітичного управ-
ління економічною безпекою не вичерпується 
окресленим колом питань, а потребує дослі-
дження низки проблем як у теоретико-методо-
логічній, так і в практичній площині.

Рис. 1. Структурно-логічна модель обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою підприємств

Джерело: авторська розробка
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: INTOSAI-ПІДХІД

THE PROCEDURE OF PERFORMANCE AUDIT  
OF PUBLIC FUNDS: INTOSAI-APPROACH

У статті узагальнено та структуризовано елементи аудиту ефективності використання бюджет-
них коштів як важливої форми реалізації принципів державного фінансового контролю для досяг-
нення підвищення показників ефективності діяльності суб’єктів державного сектору економіки. 
Доведено важливість аудиту ефективності у структурі державного фінансового контролю в Укра-
їні. Встановлено місце суб’єктів державного аудиту ефективності у чинній системі державного 
фінансового контролю в Україні, а також можливі об’єкти та предмети аудиту ефективності розпо-
рядників та одержувачів бюджетних коштів. Наведено порядок проведення аудиту ефективності 
відповідно до рекомендацій INTOSAI. Охарактеризовано складнощі, які потенційно виникають під 
час здійснення аудиту ефективності використання бюджетних коштів. Обґрунтовано реалізацію 
коригувально-дорадчої функції як основної в процесі проведення аудиту ефективності викорис-
тання бюджетних коштів.

Ключові слова: аудит ефективності, бюджетні кошти, INTOSAI-підхід, етапи аудиту, фінансовий 
контроль.

В статье обобщены и структуризированы элементы аудита эффективности использования 
бюджетных средств как важной формы реализации принципов государственного финансового 
контроля для достижения повышения показателей эффективности деятельности субъектов госу-
дарственного сектора экономики. Доказана важность аудита эффективности в структуре госу-
дарственного финансового контроля в Украине. Установлено место субъектов государственного 
аудита эффективности в действующей системе государственного финансового контроля в Укра-
ине, а также возможные объекты и предметы аудита эффективности распорядителей и получате-
лей бюджетных средств. Приведен порядок проведения аудита эффективности в соответствии с 
рекомендациями INTOSAI. Охарактеризованы сложности, которые потенциально возникают при 
осуществлении аудита эффективности использования бюджетных средств. Обоснована реали-
зация корректирующе-воспомогательной функции как основной в процессе проведения аудита 
эффективности использования бюджетных средств.

Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетные средства, INTOSAI-подход, этапы аудита, 
финансовый контроль.

The article generalizes and structures elements of a performance audit of public funds as an import-
ant form of implementation of the principles of state financial control to achieve an increase in perfor-
mance indicators of public sector entities; among them, the purpose, subject, object, subject-matter are 
highlighted. It is proved that the object of a performance audit is the whole activity of the audit entity, as 
well as managerial decisions made in its implementation, while the subject-matter is separate areas of 
activity of public sector entities with a clear detail or separate types of decisions made. The place of sub-
jects of the public sector performance audit in the current system of state financial control in Ukraine, 
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as well as possible objects and subject-matters of a performance audit of budget institutions and recip-
ients of public funds, are established. The main characteristics of the public sector performance audit 
are distinguished, among which evaluation criteria are most important: effectiveness, economy, and 
efficiency (productivity). The procedure for conducting performance audit in accordance with INTOSAI 
recommendations is presented, with a distinction being made between the stages of planning, imple-
mentation, formation and disclosure of reporting, as well as follow-up activities. It is determined that at 
the planning stage, there is the choice of topics, the initial phase of the projecting, implementation – col-
lection and analysis of data, reporting – receiving answers to audit questions, drawing up the results of 
inspections, providing conclusions and recommendations to users, follow-up – determination whether 
the main problems and disadvantages as regards to the results and recommendations are addressed. 
Difficulties that may arise when carrying out the performance audit of public funds are described, and 
the main one is the lack of clear criteria, standardized methodology for assessing the effectiveness in 
the theory and practice of audit. Substantiated the implementation of the corrective and advisory func-
tion as the main one in the process of a performance audit of public funds, which is to develop recom-
mendations aimed at improving the decision-making process by budget institutions and recipients of 
public funds in order to increase the efficiency of their use.

Key words: performance audit, public funds, INTOSAI-approach, stages of audit, financial control.

Постановка проблеми. Орієнтири розвитку 
економіки України в державному секторі на 
найближчі роки передбачають зростання якості 
суспільно значимих послуг, спрямованих на 
зростання благополуччя громадян. Якість отри-
муваних споживачем благ може бути забез-
печена лише за умови високої ефективності 
бюджетного процесу загалом та діяльності його 
учасників зокрема. Сьогодні вже недостатнє 
підтвердження того, що результат фінансових 
операцій відображений у звітності суб’єктів 
державного сектору економіки достовірно, а 
самі операції відповідають нормам вітчизня-
ного законодавства. На перший план виходить 
установлення того, наскільки ефективно при-
ймалися рішення під час використання бюджет-
них коштів та інших видів державного майна, у 
т. ч. через призму отриманого результату (сту-
пінь його відповідності запланованим цілям та 
очікуванням споживача). 

Одним із найбільш дієвих засобів підтвер-
дження ефективності діяльності розпорядни-
ків і одержувачів бюджетних коштів є держав-
ний аудит. Рекомендації, сформовані за його 
результатами, хоча й є достатньо суб’єктивним 
відображенням особистих міркувань і умови-
водів аудиторів, усе ж надають необхідне під-
ґрунтя для вирішення проблем, які заважають 
ефективному розвитку суб’єктів державного 
сектору економіки. У схваленій у 2018 р. Кон-
цепції реалізації державної політики у сфері 
реформування системи державного фінансо-
вого контролю до 2020 р. одним із найважли-
віших кроків у процесі впровадження реформи 
управління державними фінансами є роз-
будова дієвої та ефективної системи контр-
олю в державному секторі. Останній повинен 
базуватися на основоположних принципах та 
найкращих практиках ЄС. Своєю чергою, роз-
роблення основоположних принципів здій-

снення державного аудиту ефективності знахо-
диться у компетенції INTOSAI (The International 
Organisation of Supreme Audit Institutions – Між-
народна організація вищих аудиторських інсти-
туцій) – міжнародної професійної організації, 
яка об’єднує вищі органи фінансового контр-
олю країн – членів ООН.

Відповідно, сьогодні актуальним залиша-
ється дослідження проблематики здійснення 
аудиту ефективності використання бюджет-
них коштів із використанням організаційних та 
методичних напрацювань INTOSAI.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні аспекти сутності аудиту ефектив-
ності розглянуто в роботах Д.О. Грицишена та 
Т.П. Назаренко [1], О.А. Хаблюк та С.Р. Яцишин 
[2]. Основний акцент у роботі В.М. Сподарник 
та Н.Ю. Хотнянської [3] зроблено на зістав-
ленні ключових характеристик фінансового 
аудиту та аудиту ефективності. Т.А. Гордєєва 
та О.В. Петришина [4] звертають увагу на тео-
рію «трьох Е» як базову концепцію, яка лежить 
в основі ефективності. Г. Калиневич [5] роз-
глядає мету, предмет, об’єкт та етапи аудиту 
ефективності в освітній сфері. І.В. Ващенко [6] 
наводить практичні аспекти реалізації заходів 
аудиту ефективності за матеріалами переві-
рок аудиторами Рахункової палати України. 
Нормативно-правове забезпечення аудиту 
ефективності бюджетних програм є предметом 
дослідження Л.С. Коновалова [7]. Д.В. Долб-
нєва [8] стверджує, що аудит ефективності як 
форма державного фінансового контролю є 
дієвим засобом визначення результативності 
та економічності бюджетних програм, що під-
тверджується досвідом провідних країн світу. 
Водночас Т. Желюк [9] ототожнює на рівні 
цілей проведення та окремих характеристик 
аудит адміністративної діяльності з аудитом 
ефективності. О.А. Шевчук [10] робить спробу 
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математичного представлення критеріїв оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів 
і державного майна. Для оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів місцевими 
бюджетами А.А. Сидорчук [11] пропонує вико-
ристовувати класичний підхід, який полягає у 
порівнянні вартості суспільних благ, які нада-
ються, та вартості понесених для їх надання 
витрат. Етапи аудиту ефективності як складової 
частини програмно-цільового методу форму-
вання бюджету наведено у статті Ж. Белец [12].

Більшість сучасних вітчизняних науковців 
у власних дослідженнях звертає увагу на важ-
ливість підходу до проведення державного 
аудиту, розробленого INTOSAI, однак конкрет-
них методичних рекомендацій щодо його вико-
ристання все ще бракує.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є узагальнення та 
структуризація елементів аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів як важливої 
форми реалізації принципів державного фінан-
сового контролю для досягнення підвищення 
показників ефективності діяльності суб’єктів 
державного сектору економіки. Завдання:

– встановлення місця суб’єктів державного 
аудиту ефективності у чинній системі держав-
ного фінансового контролю в Україні;

– встановлення можливих об’єктів та пред-
метів аудиту ефективності розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів;

– наведення порядку проведення аудиту 
ефективності відповідно до рекомендацій 
INTOSAI;

– характеристика складнощів, які потенційно 
виникають під час здійснення аудиту ефектив-
ності використання бюджетних коштів;

– обґрунтування коригувально-дорадчої 
функції як основної в процесі проведення 
аудиту ефективності використання бюджетних 
коштів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За твердженням Н.А. Аюбова [13, с. 125], у бага-
тьох провідних країнах (США, Канаді) аудит 
ефективності вже займає практично 70% від 
загального обсягу контрольних заходів. Це дає 
змогу автору охарактеризувати його не стільки 
як «нову методику проведення контрольних 
заходів», скільки як «нову філософію держав-
ного фінансового контролю» [13, с. 132].

Виникнення поняття «аудит ефективності» 
пов’язують із проведеним у 1977 році IX Кон-
гресом INTOSAI, який відбувся у м. Ліма (Перу) 
і був присвячений питанням здійснення дер-
жавного аудиту. Результатом проведення Кон-
гресу було затвердження так званої «Лімської 
декларації керівних принципів аудиту» (Lima 
Declaration on Guidelines on Auditing Precepts), 

яка визначила базові принципи здійснення 
державного аудиту. Саме після цієї події підхід 
INTOSAI, викладений у чотирирівневих Міжна-
родних стандартах для Вищих органів (інститу-
цій) фінансового контролю (ISSAI), став пре-
валюючим у багатьох країнах, які є членами 
ООН. Перший рівень становлять керівні прин-
ципи, другий – попередні умови роботи Вищих 
органів фінансового контролю, третій – осно-
воположні принципи аудиту (серед них ISSAI 
300 «Основоположні принципи аудиту ефек-
тивності»), четвертий – методичні рекомендації 
з аудиту. Усі стандарти мають рекомендаційний 
характер, ступінь їх використання в діяльності 
самостійно визначають Вищі інституції фінан-
сового контролю в конкретній державі. 

Аудит ефективності є складовим елементом 
системи державного фінансового контролю, 
що зумовлює існування таких його основних 
характеристик, як суб’єкт, об’єкт, предмет, 
мета, функції, етапи проведення.

У 2018 р. ГО «Центр UA» за підтримки про-
екту «Ефективне управління державними 
фінансами» проведено аналіз нормативного 
регулювання системи контролю над публіч-
ними фінансами в органах центральної вико-
навчої влади і згруповано суб’єкти державного 
контролю (рис. 1).

Усі вищеперелічені інституції, так само як і 
профільні міністерства (Міністерство охорони 
здоров’я, Міністерство інфраструктури, Мініс-
терство молоді та спорту тощо), прямо або 
опосередковано виступають суб’єктами аудиту 
ефективності витрачання бюджетних коштів. 

Дослідження сутності аудиту ефективності 
приводить нас до висновку, що об’єктом остан-
нього є вся діяльність суб’єкта аудиту, а також 
управлінські рішення, що приймаються під час 
її здійснення. Оскільки об’єкт і предмет співвід-
носяться як загальне до часткового, то пред-
метом аудиту ефективності є окремі напрями 
діяльності суб’єктів державного сектору еко-
номіки (використання грошових коштів, реа-
лізація бюджетних програм тощо) з чіткою 
деталізацією або окремі типи рішень, що при-
ймаються (рішення у сфері кадрової політики, 
організування документообігу тощо).

Мета проведення аудиту ефективності в 
Україні затверджена нормативно у документах, 
які розроблені двома основними суб’єктами 
цього типу аудиту, – Державною аудиторською 
службою та Рахунковою палатою (рис. 2).

У цілому обидва підходи не суперечать 
один одному, розподіл пріоритетів щодо 
об’єктів аудиту у них продиктований специфі-
кою суб’єктів здійснення аудиту ефективності: 
Державної аудиторської служби та Рахункової 
палати.
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Встановлена мета дає можливість виокре-
мити основні характеристики, притаманні 
аудиту ефективності в державній сфері:

– об’єктом аудиту ефективності є вся діяль-
ність розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів;
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Рис. 1. Чинна система державного фінансового контролю в Україні  
(дослідження ГО «Центр UA») [14]
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Рис. 2. Встановлення мети здійснення аудиту ефективності  
у вітчизняному законодавстві [15; 16]
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– акцент на процесі прийняття рішень, а не 
на підтвердженні достовірності здійснення 
фінансових операцій;

– ключовими параметрами оцінки є резуль-
тативність, економність та ефективність (про-
дуктивність);

– наслідками аудиту є розроблення пропо-
зицій, а не вказівок;

– важливим етапом аудиту є оцінка стану вну-
трішнього контролю розпорядників бюджетних 
коштів;

– проведення аудиту ефективності не 
виключає і не замінює необхідність проведення 
фінансового аудиту та використання його 
результатів для формування рекомендацій.

Такий підхід не суперечить рекомендаціям, 
наданим Міжнародною організацією вищих 
аудиторських інституцій (INTOSAI). Зокрема, 
у Міжнародному стандарті вищих інституцій 
аудиту ISSAI 300 «Основоположні принципи 
аудиту ефективності» [17] головною ціллю 
такого аудиту визнається конструктивне забез-
печення економного, результативного й ефек-
тивного управління. 

Водночас відхилення від мети проведення 
аудиту ефективності й є основною проблемою 
його реалізації в державній сфері в Україні. На 
практиці це виявляється у наданні аудиторами 
за результатами перевірки типових рекоменда-
цій (часто без розроблення чіткого алгоритму 
дій щодо подолання виявлених проблем для 
керівництва відповідальної сторони), які спря-
мовані не на досягнення стратегічного ефекту, 
а на усунення поточних порушень без вказання 
причин їх виникнення для недопущення поді-
бного в майбутньому.

Оцінка ступеню досягнення мети аудиту 
неможлива без розроблення системи критеріїв 
ефективності. 

Значною мірою якість результатів контр-
ольного заходу з використанням аудиту ефек-
тивності залежить від точного встановлення 
критеріїв оцінки ефективності, які повинні 
бути об’єктивними, чіткими і зіставними. Слід 
виходити з розуміння того, що критерії – це 
ознаки, на основі яких здійснюється оцінка, 
встановлення і класифікація аналізованого 
об’єкта, які характеризують явища й здатні 
використовуватися як міра досягнення постав-
лених цілей [18, с. 46].

М.В. Васильєва [19] вважає, що для прове-
дення аудиту ефективності використання дер-
жавних коштів можуть бути застосовані методи, 
які використовуються для оцінки інвестиційних 
проектів: прості оціночні або дисконтовані та 
інтегральні методи. На нашу думку, викорис-
тання фінансових методів в аудиті ефектив-
ності є не завжди виправданим через соціаль-

ний характер діяльності державних інституцій, 
які не ставлять за мету отримання прибутку. 
У подальшому автор [20], визнаючи недоліки 
аналітичних методів, усе ж тяжіє до викорис-
тання чітких кількісних показників для оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів. 
Використовуючи діаграму Ісікави, М.В. Васи-
льєва [20, с. 29] наводить низку показників, які 
характеризують ефективність використання 
бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я, 
освіти тощо: економічність (цільове викорис-
тання, дотримання мінімальних стандартів); 
ефективність використання ресурсів (підви-
щення продуктивності праці, зростання фондо-
віддачі, зростання матеріаловіддачі); показники 
витрат (обсяг коштів для придбання медичного 
обладнання); результативність бюджетних 
витрат (кількість проведених медичних опера-
цій, чисельність учнів, зниження рівня смерт-
ності, підвищення рівня освіти); інші показ-
ники (кількість осіб, які отримали вищу освіту); 
бюджетна ефективність (зниження бюджетного 
дефіциту, зростання адресної соціальної допо-
моги в межах бюджету) і т. д. Водночас ува-
жаємо, що оцінка ефективності використання 
коштів повинна проводитися в розрізі окремих 
секторів бюджетної сфери через специфічність 
функціонування та індивідуалізованість осно-
вних цілей діяльності.

Водночас базові положення щодо мето-
дики аудиту ефективності повинні розробля-
тися суб’єктом перевірки. Відповідні кроки у 
вітчизняній практиці бюджетного контролю 
вже зроблено. Достатньо згадати про затвер-
джені у 2005 р. Головним контрольно-ревізій-
ним управлінням України (нині – Державна 
аудиторська служба України) Методичні реко-
мендації щодо проведення органами держав-
ної контрольно-ревізійної служби державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм [21].

Ґрунтовну методику оцінки ефективності 
використання державних коштів пропонують 
А. Сінягін та І. Дубініна [22]. Основу пропоно-
ваної методики становить вибір системи показ-
ників і критеріїв оцінки, які узагальнюються у 
трьох групах:

– група А «Показники якості управління 
бюджетними витратами» – характеризують 
ресурсне забезпечення адміністративної й 
управлінської діяльності органу виконавчої 
влади (органу місцевої адміністрації), від-
повідального за розроблення і реалізацію 
державної політики в певній галузі, а також 
ступінь використання сучасних методів 
управління державними і муніципальними 
фінансами в умовах реформування бюджет-
ного процесу;
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– група Б «Показники безпосередніх резуль-
татів» – характеризують обсяг і якість держав-
них (муніципальних) послуг, наданих органом 
виконавчої влади (органом місцевої адміні-
страції), відповідальним за розроблення та реа-
лізацію державної політики в певній галузі, і 
підвідомчими йому розпорядниками й отриму-
вачами бюджетних коштів зовнішнім спожива-
чам (населенню);

– група В «Показники кінцевих результа-
тів» – характеризують ефект (соціально значимі 
результати) для зовнішніх споживачів (насе-
лення) від державних (муніципальних) послуг, 
які надані органом виконавчої влади (органом 
місцевої адміністрації), відповідальним за роз-
роблення та реалізацію державної політики в 
певній галузі, і підвідомчими йому розпорядни-
ками й отримувачами бюджетних коштів.

Автори визнають, що пропонована ними 
методика має типовий вигляд і надає скоріше 
підходи до проведення аудиту ефективності, 
ніж універсальні правила і процедури, які 
використовуватимуться до всіх конкретних 
завдань та об’єктів аудиту [22, с. 21]. Основною 
перевагою цієї методики є виокремлення 
показників, які використовуються для оцінки 
корисного ефекту від надання конкретних 
послуг для громадян.

Водночас слід відзначити, що розроблення 
універсальної моделі, яка давала б змогу оці-
нити ефективність здійснення діяльності дослі-
джуваною організацією (установою) безвід-
носно до виду такої діяльності, приречена на 
невдачу. Однак які б критерії не включалися до 
методики аудиту ефективності, всі вони пови-
нні узагальнюватися у трьох базових групах: 
показниках результативності; показниках еко-
номності та показниках продуктивності. Це 

дасть змогу максимально повно та достовірно 
дати відповідь на питання щодо ефективності 
використання бюджетних коштів. 

Аудит ефективності, згідно з рекомендаці-
ями INTOSAI, організовують у порядку, який 
передбачає послідовну реалізацію чотирьох 
етапів: планування, проведення, звітність, 
подальша діяльність (рис. 3).

По суті, це етапи, які зіставні з проведен-
ням інших типів аудиту в державному секторі, 
зокрема фінансового. Водночас основну увагу 
слід звернути на існування останнього етапу, 
який указує на необхідність відслідковування 
аудитором того, наскільки надані рекоменда-
ції втілюються в життя та приносять корисний 
ефект. У вітчизняній практиці досить часто ауди-
торський процес завершуються формуванням 
звіту за результатами. Четвертий етап аудиту 
ефективності дає змогу накопичувати досвід 
щодо успішності заходів із поліпшення діяльності 
суб’єктів державного сектору та враховувати 
вади під час проведення аудиту в майбутньому.

Узагальнення завдань та змісту кожного з ета-
пів аудиту ефективності представлено в табл. 1.

Для дослідження функціоналу аудиту ефек-
тивності наведемо основні проблеми, які 
можуть виникати під час його здійснення, вихо-
дячи з базових ознак цього типу аудиту (табл. 2). 

Таким чином, на нашу думку, пріоритетною 
функцією аудиту ефективності використання 
бюджетних коштів є коригувально-дорадча, 
яка полягає у напрацюванні рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення процесу при-
йняття рішень розпорядниками та одержува-
чами бюджетних коштів для підвищення ефек-
тивності їх використання. Аудит ефективності 
покликаний усунути формалізований підхід, 
який укорінився в бюджетній системі України, 

Рис. 3. Порядок проведення аудиту ефективності  
відповідно до рекомендацій INTOSAI [17]
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коли основним завданням є цільове викорис-
тання коштів, тоді як на корисність отриманого 
від цього продукту звертається мало уваги. 

Як зазначає М.В. Бариніна-Закірова [23], від 
жорсткого контролю у формі ревізій та пере-
вірок держава переходить до нефіскальних 
форм контролю, метою яких є не стільки вста-
новлення порушень, скільки запобігання їм та 
підвищення ефективності господарювання в 
державному секторі економіки.

Не заперечуємо також важливість функціо-
нування аудиту ефективності як засобу підви-

щення прозорості (в аспекті підвищення обізна-
ності заінтересованих осіб щодо результатів 
різних видів діяльності органів управління) і 
підзвітності (в аспекті вдосконалення нор-
мативної бази для підвищення ефективності 
управлінських рішень) бюджетного процесу, на 
що вказує стандарт ISSAI 300.

Висновки з даного дослідження. Більше 
ніж за сорокарічний період існування у світо-
вій практиці аудит ефективності став корисним 
засобом виявлення й усунення проблем, які 
заважають досягненню установами та організа-

Таблиця 1
Послідовність аудиту ефективності

Етап Зміст Завдання
Етап 1. 
Планування

Вибір тем аудиту з урахуванням 
стратегічних орієнтирів суб’єктів аудиту

Отримання корисних результатів 
від проведення аудиту

Дослідження історії питання і первинної 
інформації, необхідної для забезпечення 
належної оцінки проблеми та ризиків, 
можливих джерел доказів тощо

Накопичення достатніх знань щодо 
предмету аудиту

Встановлення цілей аудиту, питань для 
перевірки, критеріїв оцінки, предмету і 
методології аудиту

Створення повного уявлення 
про загальний план аудиту для 
оцінки його можливих наслідків, а 
також вибір найбільш ефективних 
методів збору аудиторських 
доказів

Планування необхідних дій, установлення 
вимог до персоналу, розрахунок вартості 
аудиту, встановлення термінів ключових 
етапів аудиту

Завершення підготовчих робіт 
до безпосереднього проведення 
аудиту

Етап 2. 
Проведення

Збір достатнього обсягу аудиторських 
доказів

Аргументація подальших 
рекомендацій відповідно до 
предмету, цілей і питань аудиту

Аналіз отриманих даних: поєднання 
і порівняння даних із різних джерел, 
розроблення попередніх висновків, 
формування результатів для побудови 
гіпотез тощо

Виконання підготовчих робіт для 
складання звіту за результатами 
перевірки

Етап 3. 
Звітність

Узагальнення інформації про: цілі 
аудиту; питання і відповіді на них аудиту; 
предмет перевірки; критерії, методологію 
перевірки; джерела даних та будь-які 
обмеження щодо їх використання; 
результати аудиторських досліджень

Формування повного, 
переконливого, своєчасного, 
зрозумілого і збалансованого звіту

Надання конструктивних, логічних і 
обґрунтованих рекомендацій для об’єктів, 
у сфері відповідальності і компетентності 
яких знаходиться їх реалізація

Сприяння ліквідації слабких місць 
або проблем, виявлених у ході 
аудиту

Публікація звітів за результатами 
перевірки

Забезпечення доступності 
звітів для широкого загалу для 
інформування громадськості і 
підвищення довіри до роботи 
органів аудиту

Етап 4. 
Подальша 
діяльність

Дослідження аудиторами заходів щодо 
усунення зауважень, які враховані 
об’єктом аудиту на основі результатів 
аудиту ефективності

Забезпечення зворотного зв’язку 
для розуміння додаткової користі, 
яку приносить аудит ефективності 
для певної предметної сфери

Джерело: авторське узагальнення з урахуванням рекомендацій INTOSAI
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ціями державного сектору економіки заплано-
ваних цілей.

INTOSAI-підхід передбачає послідовну 
реалізацію процедур аудиту ефективності 
за такими етапами: планування (вибір тем, 
здійснення початкової фази проектування); 
проведення (збір та аналіз даних); звітність 
(отримання відповідей на запитання аудиту, 
оформлення результатів перевірок, надання 
висновків і рекомендацій користувачам) та 
подальша діяльність (установлення того, чи 
вирішили застосовані щодо результатів і 

рекомендацій заходи основні проблеми та 
недоліки).

Основною функцією аудиту ефективності 
сьогодні залишається коригувально-дорадча, а 
об’єктом – уся діяльність суб’єкта аудиту, а також 
управлінські рішення, що приймаються під час 
її здійснення. Критерії оцінки ефективності під 
час здійснення аудиту досі не внормовано, вод-
ночас переваги можливої стандартизації зали-
шаються предметом дискусій у наукових колах 
через специфіку об’єктів аудиту різних розпо-
рядників та одержувачів бюджетних коштів.

Таблиця 2
Складнощі, які виникають під час здійснення аудиту  

ефективності використання бюджетних коштів
Характеристика Проблема

Відсутність чітких критеріїв, стандартизованої 
методики для оцінки ефективності

Суб’єктивізм дослідження та значний вплив 
оціночних суджень аудитора

Рекомендаційний характер звіту Значний ризик того, що результати аудиту не 
будуть прийнятими до уваги розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів

Використання переважно аналітичних процедур 
зі значною часткою інтелектомістких робіт

Підвищені вимоги до кваліфікації та 
практичного досвіду перевіряючих 

Ускладненість автоматизації та низький рівень 
шаблонізації й формалізації аудиторських 
процедур через унікальність вирішуваних 
завдань

Додаткові затрати часу на проведення аудиту

Використання під час перевірки значної частки 
дискусійних, непрямих доказів

Незначна цінність висновків аудитора для 
врегулювання різного роду конфліктів та 
спорів господарського характеру

Об’єктом перевірки є будь-яка інформація, 
корисна для прийняття управлінських рішень

Удорожчання процедур, пов’язаних із 
пошуком та обробкою значних масивів 
неструктурованої інформації

Джерело: авторське дослідження
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У статті обґрунтовано доцільність дослідження питань історичного розвитку обліково-аналі-
тичного забезпечення системи управління підприємством. Визначено пріоритетність технологіч-
ного розвитку систем управління в удосконаленні обліково-аналітичної системи підприємства. 
Проаналізовано історичні особливості розвитку бухгалтерського обліку в контексті його управ-
лінського спрямування у ХХ столітті у США та Радянському Союзі. Розкрито еволюцію підходів 
до наукових досліджень щодо взаємодії бухгалтерського обліку та системи управління підпри-
ємством. Обґрунтовано особливості нормального розвитку взаємодії системи управління під-
приємством та системи його облікового забезпечення. Обґрунтовано необхідність адекватного 
реагування вчених у сфері бухгалтерського обліку на виникнення на підприємствах підсистеми 
стратегічного управління.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення системи управління підприємством, облі-
кова інформація, система обліку, історія обліку.

В статье обоснована целесообразность исследования вопросов исторического развития 
учетно-аналитического обеспечения системы управления предприятием. Определена приоритет-
ность технологического развития систем управления в усовершенствовании учетно-аналитиче-
ской системы предприятия. Проанализированы исторические особенности развития бухгалтер-
ского учета в контексте его управленческого направления в ХХ веке в США и Советском Союзе. 
Раскрыта эволюция подходов к научным исследованиям по взаимодействию бухгалтерского 
учета и системы управления предприятием. Обоснованы особенности нормального развития 
взаимодействия системы управления предприятием и системы его учетного обеспечения. Обо-
снована необходимость адекватного реагирования ученых в области бухгалтерского учета на 
возникновение на предприятиях подсистемы стратегического управления.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение системы управления предприятием, 
учетная информация, система учета, история учета.

The expediency of studying the issues of historical development of accounting and analytical sup-
port of enterprise management system has been grounded. It has been established that the gradual 
transformation of accounting from the art of keeping accounts and books into a separate functional 
science allows us to solve problems that arise in systems that use accounting information. The priority 
of technological development of control systems in improving the accounting and analytical system 
of the enterprise has been determined. The historical features of the development of accounting in 
the context of management system in the 20th century in the USA and the Soviet Union have been 
analyzed. It has been determined that the concept “utility of the accounting system in relation to the 
management system” takes into account not only the content of the accounting system, but also the 
features of the management model implemented in the enterprise. It has been found that in the 1950’s, 
the United States formed an understanding of the role of governance as a determining factor for the fur-
ther development of accounting, which should be taken into account when scientists make it theoretical 
and methodological transformation. A new direction of scientific research concerning the formation of 
an adaptive accounting system has been identified. The evolution of approaches to research in relation 
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to the interaction of accounting and enterprise management system has been revealed through the 
allocation of three main stages. The peculiarities of the normal development of interaction between 
the enterprise management system and its accounting system have been grounded. The necessity of 
adequate response of the scientists in the sphere of accounting to the emergence in the enterprises of 
the subsystem of strategic management has been grounded.

Key words: accounting and analytical support of enterprise management system, accounting infor-
mation, accounting system, accounting history.

Постановка проблеми. Бухгалтерський 
облік як інформаційна система, що забезпечує 
реалізацію сервісної функції, тобто створена і з 
часом розвинена задля забезпечення функціо-
нування інших систем управлінського спряму-
вання, відповідно до такого свого змістовного 
наповнення та походження повинна розвива-
тись на основі врахування потреб та вимог цих 
систем. На підтвердження цього А.Ч. Літтлтон 
[11, с. 200] відзначає, що наступні покоління 
повинні бути вдячні за те, що науковці завжди 
прагнули зробити бухгалтерський облік все 
більш надійним та сервісним як щодо менедж-
менту, так і щодо інвесторів.

Різні види систем, які використовують облі-
кову інформацію для прийняття рішень, слід 
розглядати як елементи зовнішнього серед-
овища щодо облікової системи, зі зміною яких 
має бути належним чином скоригована облі-
кова система підприємства. З огляду на таке 
сервісне розуміння системи бухгалтерського 
обліку розгляд облікової науки та її подальший 
розвиток слід неодмінно пов’язувати з розви-
тком інших наук, які стосуються діяльності сис-
тем, що виступають реципієнтами облікової 
інформації. Як відзначає щодо цього Е. Хоуп-
вуд, бухгалтерський облік не є автономним 
явищем, інші соціальні, політичні та еконо-
мічні фактори мають розглядатись як такі, що 
здатні забезпечити основу для змін в бухгал-
терському обліку, часто значно впливаючи на 
хід його трансформації [8, с. 8]. Таким чином, 
зміни в обліковій науці, щодо якої науковці 
висувають завдання забезпечення пріоритет-
ності облікової системи як основного джерела 
інформації для прийняття рішень, мають відбу-
ватися з обов’язковим врахуванням впливу на 
дизайн та функціональні особливості обліко-
вих систем факторів зовнішнього середовища, 
одним із яких є система управління підприєм-
ством. Вищенаведене зумовлює необхідність 
дослідження питань історичного розвитку 
обліково-аналітичного забезпечення системи 
управління підприємством та обґрунтування 
сучасних особливостей здійснення наукових 
досліджень у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням обліково-аналітичного забезпе-
чення управління підприємством присвячені 
праці М.І. Бондаря, Т.В. Бочулі, Р.Ф. Брухан-

ського, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, З.В. Гуцай-
люка, С.В. Гушка, В.В. Євдокимова, Н.Ю. Єршо-
вої, І.І. Криштопи, О.П. Кундрі-Висоцької, 
О.А. Лаговської, С.Ф. Легенчука, О.І. Пили-
пенка, М.С. Пушкаря, В.З. Семанюк, О.В. Фомі-
ної, А.В. Шайкана, В.Р. Шевчук та інших вче-
них. Водночас сьогодні залишається неповною 
мірою розкритим порядок взаємодії системи 
управління підприємством та системи його 
облікового забезпечення.

Метою статті є розкриття історичного роз-
витку процесу формування обліково-аналі-
тичного забезпечення системи управління 
підприємством та обґрунтування сучасних осо-
бливостей здійснення наукових досліджень у 
цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поступова трансформація бухгалтерського 
обліку від мистецтва ведення облікових рахун-
ків та книг (регістрів) до окремої функціональ-
ної науки (кінець ХІХ століття) дає змогу гово-
рити про підвищення його інтелектуальної 
спроможності щодо вирішення проблем, які 
виникають у системах, які використовують облі-
кову інформацію. Від праці Л. Пачолі протягом 
усього свого подальшого історичного розвитку 
бухгалтерський облік на основі використання 
подвійного запису розвивався як засіб інфор-
маційного забезпечення процесу управління на 
підприємствах та організаціях (управління дріб-
ними торговельними підприємствами, управ-
ління акціонерними компаніями (наприклад, 
Ост-Індська компанія), управління великими 
промисловими підприємствами, управління 
транснаціональними компаніями тощо), хоча 
це й не зовсім явно простежувалось у назвах 
публікацій авторів, які присвячували свої дослі-
дження проблемам розвитку бухгалтерського 
обліку протягом усього цього періоду.

В різних країнах світу існують значні відмін-
ності щодо ролі бухгалтерського обліку в сис-
темі управління (наприклад, англо-саксонські 
країни, країни континентальної Європи, Япо-
нія), що зумовлювалося впливом релігійних та 
соціальних цінностей під час формування облі-
кових систем. Однак сьогодні, в умовах між-
народної стандартизації облікової практики, 
також продовжується традиція щодо забез-
печення управлінського спрямування бухгал-
терського обліку. Так, введення в дію МСФЗ 
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8 «Операційні сегменти» є подібним прикла-
дом, основною метою впровадження якого є 
надання власниками та іншим учасниками ком-
панії кращого (порівняно з наявним підходом) 
та більш достовірного уявлення стосовно того, 
як ефективно вона функціонує.

Науковому обґрунтуванню розвитку бухгал-
терського обліку як одному з основних елемен-
тів системи управління почали приділяти увагу 
лише на початку ХХ століття, що зумовлене як 
зростанням темпів розвитку світової еконо-
міки, систем управління підприємствами, так 
і розвитком облікового інструментарію (облі-
кові моделі (рахунки, регістри, звіти), техніки, 
процедури), використання якого давало змогу 
забезпечувати задоволення управлінських 
потреб та створювало передумови розвитку 
нових управлінських інструментів. Визначаль-
ним фактором для приділення особливої уваги 
місцю та ролі бухгалтерського обліку в системі 
управління слід вважати технологічний роз-
виток систем управління, що з кінця ХІХ сто-
ліття характеризувався появою нових управ-
лінських філософій та технологій, в контексті 
яких виявилась часткова відсталість облікової 
системи підприємства, що супроводжувалось 
втратою облікової інформації релевантності 
для суб’єктів прийняття рішень (неадекват-
ність процесу прийняття рішень інструментам 
контролю тощо).

Значний розвиток економіки в США у 
20-х роках ХХ століття привів до швидкого 
паралельного розвитку бухгалтерського 
обліку, що дало змогу сформувати ґрунтов-
ний базис для створення американської школи 
обліку, яка, користуючись економічним спадом 
у Європі внаслідок протікання Першої та Дру-
гої світових війн поступово закріпила за собою 
лідируючі позиції у світі. Американські вчені 
разом з іншими проблемами розвитку обліку 
значну увагу приділяли обґрунтуванню його 
ролі в системі управління підприємствами. Так, 
в навчальних закладах тоді вже викладався 
курс «Бухгалтерський облік та управління під-
приємством», однак особливостям реалізації 
управлінських функцій в ньому приділялась 
недостатня увага. Так, проведений аналіз 
одного з посібників, що використовувався для 
викладання такого курсу [3], дав змогу встано-
вити, що в ньому розкриваються процедурні 
аспекти ведення та організації бухгалтерського 
обліку в різних видах компаній та організацій, а 
розкриття ролі облікової системи в управлінні 
залишилось без уваги. Подібна ситуація також 
спостерігається пі час аналізування іншого 
подібного посібника, що написаний Г.М. Роуві 
та має назву «Рахівництво та управління під-
приємством» (1922 рік) [12], що загалом дає 

змогу констатувати відсутність тоді теоретич-
ного обґрунтування значення обліку в системі 
управління підприємствами.

Одним із перших серед американських 
вчених проблему необхідності вдоскона-
лення облікової системи відповідно до потреб 
управління промислово розвиненими під-
приємствами у 1924 році поставив А.Р. Ерскін 
[6, с. 107], відзначаючи, що з ускладненням 
виробничих процесів, що відбуваються на тлі 
формування індустріальної ери, одним із най-
більш складних завдань є формування системи 
виробничого обліку, який даватиме змогу 
забезпечувати надання інформації для управ-
ління великими промисловими підприєм-
ствами. Автор вводить поняття адекватної сис-
темі управління облікової системи [6, с. 110], 
яка дає змогу вести бізнес розумно та більш 
ефективно, тобто так, щоби використовувані в 
такій системі методи обліку відповідали госпо-
дарській практиці підприємств, яка є об’єктом 
облікового відображення, або узгоджува-
лися з нею, а також з практикою прийняття 
рішень суб’єктами управління. Однак пропо-
зиції автора не були перетворені на цілісну 
концепцію, яка б обґрунтовувала роль обліку 
в системі управління та визначала подальші 
перспективи його розвитку в цьому контексті. 
Відповідно, незважаючи на підняття цієї про-
блеми окремими авторами, наявні тоді амери-
канські дослідники у сфері обліку розглядали 
облікову системи лише з позиції суб’єкта, який 
забезпечує створення бухгалтерської звітності 
(теоретичні основи обліку, облікові прийоми 
та процедури, звітність), а не з позиції її корис-
тувачів, які використовують облікову інформа-
цію для прийняття рішень різних видів.

Настання Великої депресії у США у 1929 році 
та необхідність подолання її наслідків переорі-
єнтували розвиток обліку в цій країни на стан-
дартизацію та пошук універсальних принципів 
обліку, які б мали вирішити проблему можли-
вості зловживань та маніпулювання показни-
ками фінансової звітності, а також повернути 
довіру до облікової системи з боку користу-
вачів облікової інформації. Хоча протягом 
1930-х років з’являється низка наукових праць, 
присвячених питанням управління витратами 
на підприємствах (“cost accounting”), все ж таки 
до глибокого вивчення питань управлінської 
орієнтації бухгалтерського обліку американ-
ські дослідники знову повернулися вже лише 
наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років, 
зокрема тоді, коли достатнього поширення 
набула проблематика виокремлення управ-
лінського обліку (“management accounting”) 
як окремого напряму наукових досліджень у 
сфері бухгалтерського обліку.
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БУХГА ЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ ТА АУДИТ

Розвиток бухгалтерського обліку в контексті 
його управлінського спрямування в цей період, 
як і наприкінці 1920-х років, характеризувався 
синергізмом з економічними та соціальними 
змінами, що відбувалися в країні, а визначаль-
ним поштовхом для розвитку облікової мето-
дології був практичний досвід працівників, які 
працювали в інших сферах, хоча цей процес 
відбувався досить повільно. Особливу роль тут 
зіграло зростання обсягів діяльності та підви-
щення складності управління у виробничих та 
розподільчих компаніях.

Так, у 1949 році Б.Е. Гьотц звернув увагу на 
необхідність висування менеджментом під-
приємства нових вимог до системи індустрі-
ального обліку, що дасть змогу забезпечити 
більшу ефективність їх діяльності. В основу 
своєї праці автор поклав не можливості обліку 
у формуванні необхідних даних, а цілі суб’єктів 
управління та пошук необхідної для їх досяг-
нення інформації. За допомогою застосування 
такого підходу мають бути вирішені наявні спе-
цифічні управлінські проблеми. За підходом 
автора облікова інформація має надаватися в 
розрізі двох основних видів діяльності, таких як 
планування діяльності підприємства та контр-
оль діяльності підприємства. Б.Е. Гьотц [7, с. 5] 
доходить висновку про необхідність наявності 
сумісності між бухгалтерським обліком, фак-
тично підтверджуючи функціональну роль 
облікової науки та залежність змін в обліковій 
системі від факторів зовнішнього середовища, 
зокрема системи управління підприємством. 
Для забезпечення відповідності облікової сис-
теми вимогам менеджменту вона має стати 
об’єктом інжинірингу, тобто має бути перена-
лаштована в систему управлінського обліку.

Вже у 1954 році вийшла праця Р.Н. Ентоні 
«Управлінський облік», в якій автор також 
намагався поглянути на облік з позиції суб’єкта 
управління, зокрема в контексті планування та 
контролю діяльності підприємства, розкрива-
ючи особливості використання та аналізування 
управлінцями облікової інформації в розрізі 
різних об’єктів обліку для прийняття рішень. 
Зокрема, автор відзначає, що система обліку 
має бути гарно розроблена та належним чином 
керована, однак вона не буде корисною, якщо 
вона не приводитиме до здійснення певних 
управлінських дій [4, с. 9], тобто використання 
однієї моделі організації облікової системи на 
підприємстві та тієї ж облікової методології без 
урахування особливостей системи управління 
на ньому може привести до зовсім іншого 
результату. Відповідно, Р.Н. Ентоні було вве-
дено поняття корисності облікової системи 
відносно системи управління, яка враховує не 
лише змістовне наповнення облікової системи, 

але й особливості управлінської моделі, реалі-
зованої на цьому підприємстві. У подальшому 
(1959 рік) ця пропозиція фактично була конкре-
тизована Дж. Стаубусом у вигляді такої вимоги 
до облікової інформації, як корисність для при-
йняття управлінських рішень.

А.Ч. Літтлтон на сторінках провідного аме-
риканського журналу з бухгалтерського обліку 
“The accounting review” [11, с. 196] також звер-
нув увагу на проблему адекватності бухгалтер-
ського обліку під час формування нової моделі 
менеджменту, що має розглядатися в контексті 
перспективного бюджетування та управлін-
ських моделей контролю як основних управ-
лінських інструментів, якими використовується 
облікова інформація. Для нових управлінських 
інструментів, що виникли в умовах формування 
нових виробничих систем та появи масового 
виробництва, в систему обліку мають запрова-
джуватися нові ідеї, що автор вважає загальною 
спільною практикою, яка відбувалась протягом 
усього історичного розвитку бухгалтерського 
обліку.

Таким чином, у 1950-х роках у США сфор-
мувалось розуміння ролі системи управління 
як визначального фактору подальшого роз-
витку бухгалтерського обліку, який має бути 
врахований під час здійснення науковцями її 
теоретико-методологічної трансформації. Вна-
слідок цього до основного продукту функці-
онування облікової системи, а саме облікової 
інформації, починає висуватись вимога корис-
ності під час прийняття управлінських рішень, 
тобто здатність забезпечувати підвищення їх 
якісного рівня в передбаченні майбутніх подій 
та здійсненні контролю за наявними об’єктами 
господарської діяльності й операціями. 
В подальшому такий підхід починає широко 
використовуватися в наукових публікаціях та 
навчальній літературі з бухгалтерського обліку 
(як у загальнообліковій літературі, так і в дже-
релах з управлінського обліку).

Так, П.Т. Кроссмен визначає управлінський 
облік як функцію внутрішнього обліку, що 
забезпечу збирання, реєстрацію та звітування 
облікових та статистичних даних, які є особливо 
корисними для керівництва під час розроблення 
політики, формування планів та здійснення 
контролю за операціями. Дані, які потрапляють 
до складу звітності для аналізування та інтерпре-
тації, повинні включатися залежно від потреб тих 
осіб, які отримують такі звіти [5, с. 222]. Ч. Хорн-
грен, аналізуючи «Положення про базову тео-
рію обліку», опубліковане Американською асо-
ціацією бухгалтерів, в якому однією з основних 
цілей обліку було надання інформації для ухва-
лення економічних рішень стосовно організації, 
відзначав, що основним викликом для бухгал-



198

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

терів у майбутньому стане розроблення таких 
систем формування звітності, які будуть суміс-
ними з моделями прийняття рішень [9, с. 80]. 
Відповідно, забезпечення відповідності обліко-
вої системи потребам суб’єктів управління або 
розвиток облікової системи відповідно до змін, 
що відбуваються із системами управління або 
їх окремими елементами, є одним з основних 
завдань, яке висувається до вчених-обліковців в 
умовах сьогодення.

Подібний підхід до розвитку системи обліко-
вого забезпечення управління сьогодні також 
підтримується вітчизняними вченими. Однак 
перехід до його використання в країнах постра-
дянського простору відбувався з певним запіз-
ненням порівняно з англосаксонськими та роз-
виненими європейськими країнами внаслідок 
ідеологічних утисків наук управлінського спря-
мування (теорія систем, кібернетика тощо) на 
початку 1950-х років, що накладало відповідний 
відбиток на розвиток бухгалтерського обліку.

Одними з перших, хто привернув увагу до 
проблем розвитку бухгалтерського обліку як 
елементу системи управління підприємством, 
були радянські дослідники, які займались 
питаннями механізації та автоматизації бухгал-
терського обліку. Так, у 1950–1960-х роках ці 
питання активно розглядались Б.В. Алаховим, 
В.І. Ісаковим, І.І. Каракозом, Ю.П. Максимовим 
та іншими авторами, проте саме проблематика 
побудови облікового забезпечення системи 
управління підприємством та шляхи її подаль-
шого розвитку були сформовані С.І. Волко-
вим на початку 1970-х років. В праці 1972 року 
«Облікова інформація та система її обробки на 
ЕОМ» він розглянув особливості надання облі-
кової інформації в процесі прийняття рішень 
в організаціях, що дало йому змогу сформу-
вати принципи управління ними, які повинні 
обов’язково враховуватися під час побудови 
облікової системи.

Вже наприкінці 1970-х років з’являється 
низка публікацій учених, присвячених побу-
дові системи оброблення облікової інформації 
в умовах автоматизованої системи управління 
підприємством (АСУП) (Б.В. Алахов, Е.К. Гільде, 
А.О. Додонов, Л.Ф. Зверенчук, Л.С. Зернов, 
В.А. Зірка, Г. Кокерітц, В.В. Панков, Х. Смерс, 
Я.В. Соколов, В.Ф. Палій), що можна вважати від-
правною точкою у вирішенні проблем організа-
ції облікового процесу відповідно до зростаю-
чих потреб управління. При цьому, як і в роботі 
С.І. Волкова, основна увага в цих дослідженнях 
приділялась практичним аспектам побудови 
облікової підсистеми оброблення інформа-
ції у складі АСУП, що не давало змогу сфор-
мувати загальнотеоретичні та методологічні 
аспекти функціонування облікової системи як 

елементу системи управління підприємством.
Вперше теоретичні засади функціонування 
облікової підсистеми у складі АСУП були роз-
криті у фундаментальній праці В.Ф. Палія та 
Я.В. Соколова «АСУ і проблеми теорії бух-
галтерського обліку» [2] (1981 рік), в якій на 
основі використання системного підходу було 
об’єднано наявні напрацювання з теорії бух-
галтерського обліку (предмет та об’єкт обліку, 
елементи методу обліку, моделі обліку, інфор-
маційна структура та забезпечення обліку, 
форми обліку тощо) та теорії управління інфор-
маційними системами, що дало змогу сформу-
вати ґрунтовні засади для побудови підсистеми 
«Бухгалтерський облік» як основного елементу 
інформаційного забезпечення АСУ. Однак це 
була лише перша спроба здійснення подібних 
досліджень, які не вирішували всіх наявних тоді 
на радянських підприємств проблем, внаслі-
док чого вже у 1982 році Б.І. Валуєв запропону-
вав організувати дослідження, що мають роз-
крити місце господарського обліку в системі 
управління підприємством, визначити його 
цілі та завдання, сформувати генеральну лінію 
його поведінки в загальному циклі управління 
[1, с. 180–181]. Отже, автор пропонував глибше 
дослідити особливості системи управління на 
радянських підприємствах, визначити нове 
місце та встановити нову роль обліку в ній, 
що також передбачало в майбутньому розро-
блення нових практико-орієнтованих методик 
обліку, що базувались би на нових теоретич-
них засадах, які враховуватимуть наявні осо-
бливості системи управління підприємствами.

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років 
проблеми розвитку бухгалтерського обліку в 
системі управління почали висвітлюватися зна-
чною кількістю радянських науковців, що було 
спричинене такими факторами, як загальний 
розвиток цього напряму досліджень в контек-
сті розвитку процесів автоматизації діяльності 
підприємств; наявність доступу до зарубіжної 
наукової літератури, присвяченої проблемам 
управлінського обліку та контролінгу, а також 
облікової практики в зарубіжних країнах, орієн-
тованої на задоволення управлінських потреб; 
поступовий перехід до ринкового способу 
господарювання, що характеризувався рухом 
від планового управління до аналізу прибут-
ковості діяльності підприємств, що вимагало 
підвищення уваги до інформаційного забез-
печення системи управління підприємством. 
Як наслідок, почали з’являтись фахові вузько-
спеціалізовані видання, присвячені проблемам 
організації та методики реалізації обліку в сис-
темі управління (М.C. Пушкар, А.О. Додонов).

У зв’язку зі сформованими дослідницькими 
традиціями в середині 90-х років ХХ століття 
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щодо ролі бухгалтерського обліку в системі 
управління сьогодні більшістю вітчизняних вче-
них визнається важливість облікової системи 
як основного елементу інформаційного забез-
печення системи управління підприємством. 
Вони підкреслюють функціональну підпорядко-
ваність облікової системи системі управління, 
що передбачає необхідність її постійної адапта-
ції до вимог останньої, які мають тенденцію до 
змін (уточнень, скорочень, доповнень тощо).

Отже, окремі вітчизняні дослідники відзна-
чають необхідність формування адаптивної 
системи бухгалтерського обліку (Т.В. Бочуля, 
Л.В. Гуцаленко, В.В. Євдокимов, Т.І. Єфи-
менко), визначальною особливістю якої є здат-
ність швидко й адекватно пристосовуватись, 
змінюючи свою формальну структуру та зміс-
товні характеристики (алгоритми, процедури 
та моделі функціонування), до змін, які відбува-
ються в її зовнішньому середовищі, зокрема, в 
системі управління підприємством, що загалом 
сприятиме підвищенню якості облікової інфор-
мації. Виходячи з розуміння бухгалтерського 
обліку як адаптивної системи, окремі його еле-
менти (структурні або методологічні) можемо 
класифікувати за рівнем їх адаптивності, 
окрему частину яких досить швидко можна 
пристосувати до нових вимог управління, а 
іншу – досить складно або навіть неможливо. 
Рівень адаптивності елементів облікової сис-
теми залежить від наявності облікових альтер-
натив, тобто визначається теоретико-методо-
логічними можливостями такої системи. Рівень 
адаптивності елементів облікової системи слід 
розглядати як одну з характеристик, на яку 
вченим слід звертати обов’язкову увагу, фор-
муючи окремі пропозиції та загальну страте-
гію розвитку бухгалтерського обліку в системі 
управління.

Таким чином, як підтверджує проведений 
історичний аналіз, сьогодні в зарубіжних краї-
нах та Україні сформувався аналогічний підхід 
до проведення досліджень щодо місця та ролі 
бухгалтерського обліку в системі управління 
підприємством (рис. 1).

Якщо спочатку (на 
І етапі) дослідники, які 
вивчали проблеми роз-
витку системи управ-
ління та системи бух-
галтерського обліку, 
лише частково врахо-
вували вимоги вищої 
системи (системи управ-
ління) або іноді навіть 
зовсім не враховували 
їх щодо обслуговуючої 
системи (системи бух-

галтерського обліку), то з часом (на ІІ етапі) 
врахування таких вимог почало відбуватися в 
контексті поширення тенденцій механізації та 
автоматизації обліку, а вже з кінця 1980-х років 
до сьогодні (на ІІІ етапі) – загалом щодо функці-
онування бухгалтерського обліку на підприєм-
стві. Таким чином, сьогодні облікова система 
розглядається як основний елемент інформа-
ційного забезпечення системи управління під-
приємством (система одержання, оброблення, 
збереження та передачі облікової інформації), 
яке створюється задля покращення процесу 
підготовки та прийняття управлінських рішень.

При цьому більшість сучасних вчених, повто-
рюючи результати дослідження Х.Т. Джонсона 
та Р.С. Каплана [10, с. 22], відзначає, що все ж 
таки чинна система формування фінансової 
звітності не забезпечує надання своєчасної та 
релевантної інформації для здійснення управ-
ління, оскільки є ретроспективною за своєю 
сутністю, занадто агрегованою та спотвореною, 
щоби бути корисною для менеджерів в процесі 
прийняття ними рішень. Внаслідок цього зна-
чна увага дослідників повинна приділятись роз-
витку підсистеми управлінського обліку, нор-
мативна нерегламентованість якої дає змогу 
подолати наведені вище проблеми шляхом 
розроблення та впровадження ефективного 
інструментарію, що загалом має вирішити про-
блему релевантності облікової інформації в 
процесі планування діяльності підприємства та 
її контролю.

Враховуючи результати еволюційного роз-
витку наукових досліджень щодо взаємодії 
бухгалтерського обліку та системи управління 
підприємством, можемо встановити, що сьо-
годні основною задачею для вчених у сфері 
бухгалтерського обліку є забезпечення своє-
часного та адекватного реагування на зміни, 
що відбуватимуться із системою управління 
(розширення, звуження, трансформація тощо), 
що передбачає формування необхідного облі-
кового забезпечення для її ефективного функ-
ціонування в нових умовах (рис. 2).

Рис. 1. Еволюція підходів до наукових досліджень щодо взаємодії 
бухгалтерського обліку та системи управління підприємством
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На рис. 2 наведено приклад нормального 
розвитку взаємодії системи управління підпри-
ємством та системи його облікового забезпе-
чення, що передбачає постійний моніторинг та 
адаптивне реагування вченими на зміни потреб 
та запитів суб’єктів управління стосовно інфор-
мації, що генерується обліковою системою, а 
також реагування на зміни особливостей функ-
ціонування системи управління підприємством. 
Нормальним, на чому наголошують інші вітчиз-
няні вчені, вважаємо своєчасне реагування вче-
них на виникнення таких змін, що передбачає 
вдосконалення теоретичних, методологічних 
та організаційних аспектів обліку як на конкрет-
ному підприємстві, так і на рівні національної 
системи бухгалтерського обліку (розроблення 
нових облікових концепцій, удосконалення 
облікових стандартів, розвиток елементів 
методу бухгалтерського обліку, удосконалення 
облікової політики підприємства тощо).

Яким саме чином і з якою конкретно метою 
має бути вдосконалено облікове забезпе-
чення системи управління підприємством, вже 
залежить від конкретних змін, що відбулись у 
складі останньої (зміна вимог до рівня якості 
або змістовного наповнення облікової інфор-
мації; зміна техніко-технологічного або орга-
нізаційного базису системи управління підпри-
ємством; поява нових моделей, підсистем або 
інструментів прийняття рішень; зміна вимог 
суб’єктів прийняття управлінських рішень 
тощо). Впровадження останніми роками сис-
теми стратегічного управління на підприєм-
ствах як однієї з підсистем системи управління 
є прикладом змін в останній, що передбачає 
необхідність належного реагування на них 
вчених у сфері бухгалтерського обліку задля 
забезпечення належного рівня релевантності 
облікової інформації потребам її користувачів.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі дослідження можна зробити такі 
висновки.

1) Аналіз історичного 
розвитку бухгалтер-
ського обліку як прак-
тичної діяльності дав 
змогу підтвердити його 
залежність від розви-
тку управлінських сис-
тем, які використовують 
облікову інформацію 
для прийняття рішень. 
Зокрема, найбільше 
значення відіграють 
технологічний розви-
ток систем управління, 
що проявляється через 
появу нових філософій, 

технологій, моделей, підсистем або інструмен-
тів прийняття рішень, та зміна організаційних 
засад функціонування підприємств.

2) Розвиток економіки у США з кінця 
ХІХ – початку ХХ століття привів до форму-
вання наукового дискурсу щодо управлін-
ського спрямування бухгалтерського обліку, 
що вилилось в розроблення відповідних тео-
ретико-методологічних засад на основі фор-
мування вимог від системи менеджменту до 
системи бухгалтерського обліку (адекватність 
та корисність облікової системи щодо сис-
теми управління, корисність для прийняття 
управлінських рішень) та їх затвердження на 
законодавчому рівні. В Радянському Союзі 
проблематика управлінської орієнтації бух-
галтерського обліку розвивалась завдяки 
дослідникам у сфері автоматизації обліку, які 
використовували теорію інформаційних сис-
тем для визначення місця й ролі окремої облі-
кової підсистеми у складі АСУП. На основі ана-
лізу еволюції підходів до наукових досліджень 
щодо взаємодії бухгалтерського обліку та сис-
теми управління підприємством встановлено, 
що сьогодні облікова система є основним еле-
ментом інформаційного забезпечення сис-
теми управління підприємством, яке створю-
ється задля покращення процесу підготовки та 
прийняття управлінських рішень.

3) Задля підвищення рівня ефективності 
взаємодії системи управління підприєм-
ством та системи його облікового забезпе-
чення обґрунтовано доцільність її нормаль-
ного розвитку, що передбачає постійний 
моніторинг та адаптивне реагування вче-
ними на зміни потреб та запитів суб’єктів 
управління стосовно облікової інформації та 
зміни особливостей її функціонування, що 
має втілюватися в удосконаленні теоретико-
методологічних та організаційних аспектів 
функціонування облікової системи підпри-
ємства та НСБО.
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Рис. 2. Нормальний розвиток взаємодії системи управління 

підприємством та системи його облікового забезпечення
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4) Перспективою подальших наукових 
досліджень є формування дієвої системи облі-
ково-аналітичного забезпечення стратегічного 
управління на основі врахування виділеного 

нормального розвитку їх взаємодії та особливос-
тей реалізації цього виду управління на сучасних 
підприємствах (технології, моделі та інструменти 
прийняття стратегічних управлінських рішень).
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OF VALUE ADDED TAX: REALITIES OF TODAY

У статті висвітлено роль та значення податку на додану вартість в розвитку соціально-економіч-
них процесів держави. Наголошено на важливості гармонізації процедур адміністрування податку 
на додану вартість в Україні та країнах Європейського Союзу. Зазначено передумови та сучасні 
особливості електронного адміністрування податку на додану вартість. Систематизовано чинники 
впливу на методику прогнозування податку на додану вартість в Україні. Проаналізовано меха-
нізм реєстрації податкових накладних податковими органами на базі інформаційних ресурсів. 
Акцентовано увагу на тому, що електронні технології в адмініструванні та прогнозуванні податку 
на додану вартість спроможні мінімізувати ризики податкового та облікового характеру.

Ключові слова: податкова система, податок на додану вартість, електронне адміністрування, 
прогнозування, реєстр податкових накладних, аудит податку на додану вартість.

В статье освещены роль и значение налога на добавленную стоимость в развитии социально-
экономических процессов государства. Сделан акцент на важности гармонизации процедур 
администрирования налога на добавленную стоимость в Украине и странах Европейского Союза. 
Указаны предпосылки и современные особенности электронного администрирования налога на 
добавленную стоимость. Систематизированы факторы влияния на методику прогнозирования 
налога на добавленную стоимость в Украине. Проанализирован механизм регистрации налого-
вых накладных налоговыми органами на базе информационных ресурсов. Акцентировано вни-
мание на том, что электронные технологии в администрировании и прогнозировании налога на 
добавленную стоимость способны минимизировать риски налогового и учетного характера.

Ключевые слова: налоговая система, налог на добавленную стоимость, электронное админи-
стрирование, прогнозирование, реестр налоговых накладных, аудит налога на добавленную сто-
имость.

The article highlights the role and value of the value added tax in the development of social and eco-
nomic processes of the state. The importance of harmonizing the procedures for administering value 
added tax in Ukraine and the European Union countries is emphasized. The preconditions and modern 
features of the electronic administration of value added tax are indicated. It is proved that a significant 
role among budget resources belongs to the state of value added tax. One of the reasons for tax fore-
casting is the calculation of the number of revenues to be put into the country’s budget for the relevant 
year. The factors influencing the methodology of forecasting the value-added tax in Ukraine are sys-
tematized. It was stated that the informatization of the process of administering the value-added tax in 
Ukraine is ensured through the application of innovative technologies in tax administration, in particular 
through the introduction of a taxpayer’s electronic cabinet. It is proved that the system for monitoring 
the compliance of tax invoices / settlements with the risk level criteria is directed not only to preventive 
measures of potential violations of unscrupulous value added tax payers, but also does not allow unrea-
sonably to create a tax credit at the registration stage. It is emphasized that electronic technologies in 
the administration and forecasting of value added tax are able to minimize tax and accounting risks. 
The main direction of improving the system of administration of value added tax is the improvement, 
updating or borrowing of information technologies that will enable to effectively and stably administer 
and predict VAT and facilitate the activities of both taxpayers and tax authorities.

Key words: tax system, value added tax, electronic administration, forecasting, tax invoice registry, 
value added tax audit.
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Постановка проблеми. Нині податкові над-
ходження, зокрема надходження від непрямих 
податків, виконують важливу роль у наповне-
нні Державного бюджету України. Податок 
на додану вартість є ефективним економіч-
ним інструментом регулювання суспільного 
виробництва. Сучасні інформаційні технології 
дають безліч можливостей для вдосконалення 
чинної системи адміністрування податку на 
додану вартість в Україні, таких як збільшення 
надходжень до бюджету, ефективна система 
відшкодування, запровадження інновацій, які 
попереджують неправомірні дії платників та 
скорочують фінансові затрати контролюючих 
органів.

З огляду на високий рівень значущості 
податку на додану вартість та низку проблем 
його адміністрування (відсутність пільгової 
ставки, неефективний механізм надання пільг, 
складний механізм реєстрування податкових 
накладних, неефективне використання фіс-
кального потенціалу тощо) потребують подаль-
ших наукових досліджень практика та пробле-
матика його справляння в Україні, особливо в 
контексті інформатизації процедур його адміні-
стрування та прогнозування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти адміністру-
вання податку на додану вартість, зокрема 
з використанням інформаційних техноло-
гій, розглядали у своїх працях такі вчені, як 
О.В. Власова, М.О. Думчиков, Т.Ю. Загорель-
ська, Т.І. Єфименко, О.О. Кравчук, А.М. Соко-
ловська, К.Ю. Пряміцин, Л.В. Юрчишина. Про-
блематику планування та прогнозування 
податкових платежів до бюджетів висвітлювали 
у своїх наукових доробках такі вчені, як Ю.Б. Іва-
нов, Г.Ю. Ісаншина, А.Я. Кізима, Л.О. Коваленко, 
Н.І. Козьмук, І.А. Крисоватий. Особливості 
первинного та аналітичного обліку податку 
на додану вартість у сучасних умовах госпо-
дарської діяльності досліджували такі фахівці, 
як Т.Л. Колеснікова, М.Р. Лучко, О.І. Оксенюк, 
О.А. Подолянчук, Р.Б. Скольська, А.А. Чирва.

Актуальним сьогодні є визначення ефектив-
ності справляння податку на додану вартість на 
базі дієвого використання інформаційних сис-
тем та технологій, потребує гармонізації мето-
дика нарахування та прогнозування податку 
на додану вартість відповідно до стандартів 
Європейського Союзу, а також важливо дослі-
джувати перспективи здійснення можливих 
реформ стосовно податкової системи в кон-
тексті налагодження обліково-інформаційного 
забезпечення та ефективного бюджетного від-
шкодування податку на додану вартість.

Метою статті є обґрунтування теоретико-
інформаційних аспектів адміністрування та 

прогнозування податку на додану вартість в 
Україні з урахуванням його фіскальної ролі та 
механізму справляння.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адміністрування ПДВ у більш ніж 140 країнах 
світу свідчить про ефективність та прийнят-
ність цього виду оподаткування у забезпеченні 
надійного джерела доходів урядів. Незважа-
ючи на те, що ПДВ є одним з найбільш поши-
рених податків, він все ще залишається одним 
з найскладніших та найсуперечливіших еле-
ментів податкової системи, а через суттєві про-
блеми свого справляння може перетворитися 
з бюджетоутворюючого на бюджетовитратний.

Про важливість податку на додану вартість 
в економіці кожної країни, яка прагне розви-
ватись та відповідати сучасним вимогам рин-
кової економіки, свідчить те, що ще у 1967 році 
Першою Директивою Ради ЄС встановлено, що 
держави-члени повинні до 1970 року замінити 
системи податків з обігу спільною системою 
ПДВ. Система оподаткування ПДВ була відо-
бражена в Шостій Директиві Ради ЄС, в якій 
було встановлено граничний розмір основної 
ставки, яка повинна бути не меншою за 15%. 
Окремим пунктом зазначалось, що країни-
учасники мають право застосовувати одну або 
дві занижені ставки, які не можуть бути ниж-
чими за 5% [1].

У країнах Євросоюзу ПДВ відіграє суттєву 
роль, тому що завдяки цьому податку досяга-
ється основна мета інтеграції країн, що полягає 
у забезпеченні вільного переміщення товарів, 
послуг, праці й капіталу. Отже, цей податок 
має не тільки економічне, але й соціально-полі-
тичне значення.

Задля ефективного функціонування сис-
теми адміністрування ПДВ важливо застосо-
вувати інформаційно-технічні системи для 
полегшення роботи суб’єктів оподаткування, 
зокрема фіскальних органів, у сфері пошуку, 
збирання, накопичення, оброблення, передачі 
та використання інформації.

Передумовами введення системи електро-
нного адміністрування ПДВ в українську фіс-
кальну практику були:

– можливість недобросовісним платникам 
уникати сплати податкових зобов’язань та без-
підставно отримувати відшкодування ПДВ з 
бюджету, яку давала система, що існувала до 
1 січня 2015 року;

– недосконала система адміністрування 
податків, що давала можливість експансії 
корупційних явищ та шахрайських схем;

– створення тіньовою економікою та «рин-
ком» податкових оптимізаторів нерівних умов 
діяльності для законослухняних платників 
податків, на яких лягає найбільше податкове 
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навантаження, що стримує їх економічне зрос-
тання [2, с. 178].

Під системою електронного адміністрування 
податку на додану вартість варто розуміти тех-
нічний засіб, який зосереджений на забезпечені 
обліку адміністрування ПДВ. Система передба-
чає використання такого інструмента, як елек-
тронний рахунок, який є головною складовою 
системи електронного адміністрування ПДВ. 
Основна мета впровадження полягає в безпе-
рервному контролі за формуванням та відшко-
дуванням ПДВ [3].

З початком використання електронного 
документообігу, зокрема системи електро-
нного адміністрування ПДВ, Україна стала на 
крок ближче до світових економічних стандар-
тів, тому що більшість країн світу застосовують 
електронну форму звітності. Варто звернути 
увагу на досвід таких країн, як Словаччина, 
Естонія, Франція, Німеччина, які запровадили 
електронну форму звітності, яку з часом вдо-
сконалили.

Запровадження електронної звітності – це 
зниження затрат і поліпшення звітності платни-
ків податків, полегшення процедур, спрощення 
оброблення та отримання звітності, безконтак-
тний метод, який унеможливлює зловживання 
в податковій сфері [1].

Згідно з класифікацією Бюджетного кодексу 
України виділяють чотири основних джерела 
надходжень до Державного бюджету, а саме 
податкові надходження, неподаткові надхо-
дження, доходи від операцій з капіталом та 
трансферти [4]. Фактично податкові надхо-
дження до державного бюджету у 2018 році 
склали 986,349 млрд. грн. і формують прак-
тично 84% доходів бюджету [5].

ПДВ в Україні є основним бюджетоформу-
ючим податком і повністю зараховується до 
державного бюджету, який, незважаючи на 
складність механізму його адміністрування, 
що пов’язана з високим рівнем податкового 
боргу, ухиленням, податковими пільгами, 
приносить значні надходження до бюджету 
України. Отже, державі важливо здійснювати 
прогноз надходжень від податку на додану 
вартість. Прогнозування обсягів ПДВ є най-
більш складним та затратним серед усіх інших 
податків, адже на його надходження впливає 
значна кількість чинників, зокрема інфляція, 
стан кон’юнктури світового ринку, динаміка 
експорту та імпорту, система митних обме-
жень та квот, рівень протекціонізму, вну-
трішнє споживання, стан розрахунків, адміні-
стрування. Прогнозування податку на додану 
вартість здійснює низка державних та недер-
жавних органів. Однією з причин здійснення 
прогнозування податку є розрахунок кількості 

надходжень для закладення в бюджет країни 
на відповідний рік.

Прогнозування надходжень ПДВ здійсню-
ється з урахуванням динаміки та змін кон’юн-
ктури внутрішнього попиту та кон’юн ктури 
пропозиції. Вплив динаміки імпорту товарів 
на надходження податку реалізується в блоці 
розрахунку надходжень податку з ввезених 
на територію України товарів [6, с. 55]. Розра-
хунки обсягів бюджетного відшкодування ПДВ 
здійснюються з урахуванням таких чинників, 
як динаміка експорту товарів та послуг, зміна 
структури собівартості експортно орієнтованих 
видів діяльності, динаміка обсягів виробництва.

Прогнозування податку на додану вартість 
здійснюється відповідно до Методики прогно-
зування надходжень податку на додану вар-
тість. Метою проведення дослідження є отри-
мання незалежної оцінки прогнозу ПДВ.

Прогнозні надходження ПДВ з вироблених 
в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням 
змін у кон’юнктурі попиту (зокрема, спожив-
чого) розраховуються відповідно до Додатка 
№ 2 (спрощений метод) та Додатка № 3 (дета-
лізований метод). Кожен додаток містить 12 та 
10 показників відповідно.

Згідно із зазначеною методикою прогнозу-
вання ПДВ очікуваний показник надходжень 
ПДВ до державного бюджету на 2019 рік стано-
витиме 414,25 млрд. грн., що на 10,61% більше, 
ніж надходження у 2018 році. Щодо прогнозних 
надходжень податку за 2020 та 2021 роки, то 
вони становитимуть 467,57 та 523,89 млрд. грн., 
тобто прогнозується, що за 3 роки надходження 
від ПДВ зростуть в 1,4 рази (рис. 1).

Задля забезпечення точнішого прогно-
зування ця Методика потребує перегляду, 
оскільки є застарілою не тільки за підходом до 
розрахунку, але й через відсутність низки вихід-
них даних, що викликано змінами їх обліку та 
моніторингу. Основними недоліками цієї Мето-
дики є високий ступінь неточності прогнозу, 
значна трудомісткість використання Методики, 
відсутність уваги на вплив зміни ставок подат-
ків на зміну бази оподаткування.

Інформатизація процесу адміністрування 
ПДВ в Україні важливим чином забезпечується 
через застосування інноваційних технологій 
в адмініструванні податків, зокрема за допо-
могою впровадження Електронного кабінету 
платника податків. Функціонування сервісу 
Електронного кабінету здійснюється на основі 
прозорості, контрольованості, автоматизо-
ваності, функціональності, своєчасності усу-
нення технічних проблем, спрощеності взаємо-
дії платників та контролюючого органу тощо. 
Модернізований Електронний кабінет платника 
складається з двох функціональних частин, а 
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саме відкритої та закритої. Користуватися від-
критою частиною Електронного кабінету плат-
ника можна без ідентифікації особи [9, с. 108].

У приватній частині платник може скориста-
тися сервісами системи Електронного адміні-
стрування ПДВ, тобто окремо для платника ПДВ 
в Електронному кабінеті створені електронні 
сервіси, зокрема розділи «СЕА ПДВ», «Показ-
ники СМКОР», «Реєстрація ПН/РК», «ЄРПН».

Зазначимо, що розділ «ЄРПН» надає доступ 
до даних Єдиного реєстру податкових наклад-
них у режимі реального часу (онлайн), тобто 
за його допомогою можна відстежувати реє-
страцію податкових накладних/розрахунків 
коригування, показники ліміту для реєстрації 
податкових накладних/розрахунків коригу-
вання, а також бачити, хто зареєстрував ПН/РК. 
Істотним недоліком ЕКП порівняно з іншими 
сучасними бухгалтерськими сервісами є те, що 
він не може автоматично формувати ПН на під-
ставі журналу операцій підприємства.

За допомогою розділу системи електро-
нного адміністрування користувачі Електро-
нного кабінету отримують доступ до інформа-
ції із системи електронного адміністрування 
ПДВ, а саме зі вкладок «Реєстр операцій», 
«Реєстр транзакцій», «Інформація про суму 
перевищення».

У розділі «Показники СМКОР» (Сис-
тема моніторингу відповідності податкових 
накладних/розрахунків коригування крите-
ріям ступеня ризиків) можна побачити зна-

чення своїх показників P і D за системою 
моніторингу критеріїв ризику платника ПДВ. 
Також тут можна подивитися свою позитивну 
історію, яка оновлюється кожного місяця фіс-
кальною службою [9, с. 109].

Згідно з пунктом 201.16 статті 201 Податкового 
кодексу України з 1 липня 2017 року реєстрація 
податкової накладної/розрахунку коригування 
у ЄРПН може бути зупинена в порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України. Отже, 
була розроблена сукупність критеріїв для оці-
нювання ризиковості податкових накладних чи 
розрахунку коригування, і якщо така накладна/
розрахунок коригування відповідає критеріям, 
то її реєстрація у ЄРПН буде зупинена. Зазна-
чені критерії з переліком документів, достатніх 
для прийняття рішення про реєстрацію подат-
кової накладної/розрахунку коригування в 
ЄРПН, затверджені наказом № 567 [10].

Цей процес здійснюється у вигляді моніто-
рингу органами Державної фіскальної служби 
на підставі даних звітних показників платника 
податку, наявної податкової інформації, а також 
інформації, поданої платником за формою 
згідно з додатком до цих Критеріїв, якщо таку 
інформацію враховано Комісією ДФС України.

Податкові накладні в Єдиному реєстрі почи-
нають оброблятись на основі первинного 
контролю, який складається з таких етапів:

1) розшифрування даних, тобто перевірка 
електронного цифрового підпису та відповід-
ність певному формату;

Рис. 1. Розрахунок прогнозу основних складових ПДВ на 2019–2021 роки, млрд. грн.
Джерело: побудовано автором на основі джерел [5; 7; 8]

 

245,36 
283,44 306,64 

-148,70 -170,60 -191,60 

317,60 354,73 
408,85 414,25 

467,57 523,89 

-300,00

-200,00

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2019 2020 2021

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного 
відшкодування 
Бюджетне відшкодування ПДВ 

ПДВ з ввезених на територію України товарів 



206

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

2) перевірка реєстраційних даних платника;
3) перевірка системи електронного адміні-

стрування податку на додану вартість за фор-
мулою достатності коштів ∑ накладних.

Якщо податкова накладна не пройшла 
контроль первинного етапу, то платник цього 
податку має змогу виправити причину непри-
йняття й надіслати накладну повторно. Якщо 
ж податкова накладна або розрахунок коригу-
вання пройшли успішно первинний контроль, 
то вони переходять до наступного етапу контр-
олю, заснованого на системі моніторингу від-
повідності податкових накладних/розрахунків 
коригування критеріям ступеня ризиків.

Щодо критеріїв автоматичного моніторингу 
податкових накладних, то основними можна 
вважати обсяг постачання товару/послуги, 
зазначений у податковій накладній (який порів-
нюється з різними величинами), та відсутність 
анулювання ліцензій, інших дозвільних доку-
ментів. Варто відзначити, що критерії визна-
чені в правових нормах недостатньо чітко, 
тому на практиці це є використанням машин-
них алгоритмів, що визначаються постановни-
ками задач під час програмування відповідних 
комп’ютерів, що обслуговують Систему елек-
тронного адміністрування ПДВ. Саме на основі 
цих алгоритмів ця система блокує податкові 
накладні [11].

Якщо за результатами моніторингу буде 
визначено, що податкова накладна/розрахунок 
коригування відповідає будь-якій одній з умов, 
наведених у пункті 6.2 Критеріїв, реєстрація 
такої накладної/розрахунку буде зупинена.

Ця система моніторингу побудована так, аби 
швидко реагувати на зловживання недобросо-
вісних платників податків.

Новий механізм дає змогу автоматично про-
аналізувати податкову накладну щодо наявності 
ризиків. Це дає можливість зупиняти випадки 
безпідставної реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування, коли постачальник 
фактично не здійснює господарську операцію, 
а реєструє виключно задля надання покупцю 
необґрунтованої податкової вигоди у вигляді 
неправомірно сформованого кредиту з ПДВ.

Система моніторингу відповідності подат-
кових накладних/розрахунків коригування 
критеріям ступеня ризиків не лише спрямо-
вана на вжиття превентивних заходів потен-
ційних порушень недобросовісних платни-
ків податку на додану вартість, але й не дає 
змогу безпідставно формувати податковий 
кредит вже на стадії реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування, тобто ще 
до моменту подання податкової декларації з 
цього податку.

Це сприяє детінізації економіки, створенню 
рівних конкурентних умов діяльності для 
суб’єктів господарювання, збільшенню надхо-
джень до бюджету. За зупиненими та відмов-
леними в реєстрації податковими накладними 
не формується податковий кредит, за рахунок 
якого реальний сектор економіки мав змогу 
мінімізувати свої податкові зобов’язання, отже, 
сьогодні всі ці суми декларуються й сплачу-
ються в бюджет.

Контролюючий орган постійно наголошує 
на тому, що система моніторингу звільнена від 
втручання людського фактору, оскільки весь 
процес відбувається автоматично [12], але з 
цим твердженням можна погодитися частково, 
адже рішення щодо реєстрації все одно при-
ймається працівниками фіскального органу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, вагомий вплив на збільшення надхо-
джень податку на додану вартість здійснює 
ефективно побудований алгоритм вико-
ристання інформаційних технологій. Нині 
контролюючі органи намагаються спростити 
адміністрування податку на додану вартість, 
скоротити спілкування платників податків з 
податковими інспекторами й максимально 
зменшити тиск на бізнес.

За допомогою інформаційних технологій 
фіскальні органи доносять податкову інфор-
мацію для платників, а також є можливість 
консультації платників, подачі скарг на контр-
агентів для платників ПДВ тощо. Найвагомі-
шим нововведенням є Електронний кабінет 
платника податку, що є величезним кроком 
уперед, який дає можливість платнику без 
спілкування з податківцями розраховувати 
податки, надсилати звітність до контролюю-
чого органу, отримувати різну інформацію 
для полегшення роботи платників, а ДФС 
через цей сервер може попереджувати плат-
ника про перевірки, надсилати податкове 
повідомлення-рішення тощо.

В подальшому необхідно оновлювати тех-
нічне забезпечення для введення Єдиного 
рахунку, тому що це скоротить фінансові 
затрати для адміністрування не лише ПДВ, але 
й інших податків, а також відкриє нові можли-
вості для платників і полегшить їх діяльність у 
сфері оподаткування.

Таким чином, основним напрямом вдоско-
налення системи адміністрування податку на 
додану вартість є покращення, оновлення чи 
запозичення інформаційних технологій, які 
даватимуть змогу ефективно та стабільно адмі-
ніструвати та прогнозувати ПДВ і полегшува-
тимуть діяльність як платників податків, так і 
податкових органів.
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ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

PRODUCTION COSTS IN THE FACE OF LIMITED RESOURCES

Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів та можливості 
їхнього альтернативного використання. За ринкових умов господарювання жодне підприєм-
ство, здійснюючи діяльність, не може обійтись без витрат, які безпосередньо не можна віднести 
до собівартості продукції, тобто непрямих витрат. Особливістю непрямих витрат є те, що вони 
поділяються на накладні виробничі витрати та накладні невиробничі витрати. Правильний вибір 
бази розподілу непрямих виробничих витрат дуже важливий. Запропоновано доцільність ведення 
спеціальної відомості розподілу непрямих виробничих витрат, які будуть відповідати потребам 
кожного окремого цеху або підрозділу, та використання експертних оцінок задля визначення 
складових витрат. Доведено необхідність ведення аналітичного обліку по рахунку 91 «Загально-
виробничі витрати» з відкриттям окремих субрахунків.

Ключові слова: витрати, непрямі витрати, накладні витрати, загальновиробничі витрати, собі-
вартість, класифікація, база розподілу, статті калькуляції.

Экономическое понятие затрат базируется на проблеме ограничения ресурсов и возможно-
стей их альтернативного использования. В рыночных условиях хозяйствования ни одно пред-
приятие, осуществляя деятельность, не может обойтись без затрат, которые непосредственно 
нельзя отнести к себестоимости продукции, то есть косвенным расходам. Особенностью кос-
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венных расходов является то, что они подразделяются на накладные производственные расходы 
и накладные непроизводственные расходы. Правильный выбор базы распределения косвенных 
производственных расходов очень важен. Предложена целесообразность ведения специальной 
ведомости распределение косвенных производственных издержек, которые будут соответство-
вать потребностям каждого отдельного цеха или подразделения, и использования экспертных 
оценок с целью определения составляющих затрат. Доказана необходимость ведения аналити-
ческого учета по счету 91 «Общепроизводственные расходы» с открытием отдельных субсчетов.

Ключевые слова: расходы, косвенные расходы, накладные расходы, общепроизводственные 
расходы, себестоимость, классификация, база распределения, статьи калькуляции.

Under market economy conditions, no enterprise in the course of its activities cannot do without 
costs, which cannot directly be attributed to the cost of production, that is, indirect costs. The feature of 
indirect costs is that they are divided into overhead production costs, and non-production overheads. 
The sum of indirect production costs (total production costs) is allocated to the types of products in 
proportion to the chosen distribution base and accordingly is included in the production cost of pro-
duction. Depending on the complexity of the manufacturing process, the rate of distribution of indirect 
production costs may be the same for all production units, set separately for each production unit or 
separately for certain groups of overhead costs. The share of indirect costs in the enterprise is quite 
significant, and from the correctness of the product base allocation of indirect production costs will 
largely depend on the cost of manufactured products, and therefore the value of profits. When planning 
non-production overhead, the amount of such costs can be reduced further. During the last time, the 
topic of indirect costs was paid much attention from scientists, but there are still many uncoordinated 
and insufficiently researched issues. Indirect costs represent an integral part of the costs of an enter-
prise necessary for the conduct of economic activity. Without such expenses, which would not have 
been made by the employees of the department of cost management, it is impossible to organize the 
process of management. From what way is organized the process of distribution of indirect costs, cho-
sen for the base of distribution of total production costs, which method of distribution of indirect costs 
selected in the enterprise and will depend on the level of profitability of products manufactured in the 
enterprise, profitability and competitiveness of the enterprise itself. It was found in the work that compa-
nies often use distribution rates by subdivision, which is usually better than the application of a uniform 
distribution rate, but it would be worthwhile to apply the distribution rates by groups of overhead costs, 
since the enterprise has production and service units. The article summarizes and analyzes the scientific 
and methodological literature on the subject of research and proposes ways to improve the accounting 
of expenses of the enterprise, in particular the expediency of conducting a special information on the 
distribution of indirect production costs that will meet the needs of each individual workshop or unit and 
the need for analytical accounting in the account 91 “General Manufacturers” costs with the opening of 
individual sub-accounts.

Key words: costs, economic expenses, cost, finished products, the range of articles, classification, 
indirect costs, overheads, generic production costs, distribution base, costing articles.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах гіпердинамічності економіки особливості 
умов господарювання потребують переосмис-
лення щодо сутності витрат як основної скла-
дової ефективності виробництва. Сума непря-
мих виробничих витрат (загальновиробничих 
витрат) розподіляється на види продукції про-
порційно вибраній базі розподілу, відповідно, 
включається до виробничої собівартості про-
дукції. Залежно від складності виробничого про-
цесу ставка розподілу непрямих виробничих 
витрат може бути єдиною для всіх виробничих 
підрозділів, встановлюватись окремо для кож-
ного виробничого підрозділу або окремо для 
певних груп накладних витрат. Частка непря-
мих витрат на підприємстві досить значна, а від 
правильності виробу бази розподілу непрямих 
виробничих витрат буде значною мірою зале-
жати собівартість виготовленої продукції, отже, 
величина отриманого прибутку. Під час плану-
вання невиробничих накладних витрат суму 

таких витрат можна більше скоротити. Таким 
чином, ефективна організація бухгалтерського 
обліку, аналізу й контролю витрат діяльності є 
основною складовою забезпечення інформа-
ційно-аналітичних потреб під час вирішення 
проблем прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній теорії існують різні підходи до 
визначення витрат виробництва, їх класифіка-
ції та розподілу. Термін «витрати» відображено 
в працях вчених-політекономів (С.В. Мочер-
ний, Г. Фандель), фінансистів (В.С. Загорський, 
О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй), економістів 
підприємств (Л.Г. Мельник, З.Г. Ватаманюк, 
С.М. Панчишин, П.С. Харів, М.І. Хопчан), менедже-
рів у сфері витрат (А.М. Трубочкіна, А.А. Турило, 
М.Г. Грещак, О.С. Коцюба, Т.П. Карпова, 
Л.В. Нападовська, М.Ф. Огійчук, Г.В. Нашкерська, 
О.В. Олійник, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Я.В. Соко-
лов, Л.К. Сук, П.Л. Сука, Н.М. Цветкова), мовоз-
навців (В.Т. Бусел, Б.В. Грінченко). Ці теоретики 
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й практики зробили вагомий внесок у розвиток 
обліку витрат, проте досі залишилось чимало 
неузгоджених та недосліджених питань. До них 
можна віднести визначення сутності витрат на 
виробництво продукції, розроблення науково 
обґрунтованих принципів їх класифікації та роз-
поділу загальновиробничих витрат.

Метою статті є формування методики роз-
поділу непрямих виробничих витрат виробни-
цтва та пропозицій щодо вдосконалення обліку 
витрат задля надання інформації для прийняття 
ефективних управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У вітчизняній економічній літературі витрати 
виробництва поділяються на витрати суспіль-
ства й витрати його первинних ланок, тобто 
підприємств. Витрати підприємства виражають 
реальні виробничі відносини ринкової системи 
господарювання.

Витрати на виробництво, на думку дея-
ких вчених, є вартістю ресурсів, залучених до 
виготовлення кінцевої продукції фірми. На 
думку вчених-економістів, витрати виробни-
цтва щодо окремого підприємства можна поді-
лити на економічні (вмінені) та бухгалтерські 
(явні) витрати. Першим видом більше оперують 
економісти-теоретики, а другим – бухгалтери 
[3, с. 312; 7, с. 123].

Економічні (вмінені) витрати – це явні 
(зовнішні) витрати виробництва (витрати на 
придбання ресурсів, що не належать влас-
никам підприємства) та неявні (внутрішні), 
або альтернативні, витрати (власні виробничі 
ресурси підприємства), тобто вартість усіх 
виробничих ресурсів незалежно від того, чи є 
вони власністю підприємства, чи купуються на 
ринку [8, с. 267].

Бухгалтерські витрати – це всі витрати 
виробництва, які пов’язані з придбанням необ-
хідних ресурсів для забезпечення випуску 
продукції за ринковими цінами, тобто грошові 
витрати на придбання виробничих ресурсів, що 
не належать підприємству [8, с. 268].

У країнах з ринковою економікою також 
розрізняють постійні та змінні витрати. Постійні 
витрати – це витрати на обслуговування вироб-
ництва й управління ним, які підприємство несе 
незалежно від обсягів виробництва продукції 
(послуг), тобто їх розмір є незмінним, яка б кіль-
кість товару не вироблялась. Вони оплачуються 
навіть тоді, коли не виробляється ніякої продук-
ції. До них належать витрати на опалення, освіт-
лення, утримання управлінського персоналу, 
охорону, амортизаційні відрахування, виплата 
відсотків за позиками, орендна плата, страхові 
внески тощо.

До змінних витрат виробництва належать 
витрати на сировину, матеріали, електрое-

нергію, заробітну плату робітникам, тобто всі 
витрати, які не належать до постійних. Їх зара-
ховують до змінних витрат тому, що вони змі-
нюються залежно від обсягу виробництва під-
приємства. Загальну суму постійних та змінних 
витрат на кожному конкретному рівні вироб-
ництва називають валовими витратами вироб-
ництва [6, с. 8].

Внаслідок проведеного дослідження вста-
новлено, що основними організаційними та 
технологічними чинниками, які зумовлюють 
вибір методу обліку витрат на гірничо-збагачу-
вальних підприємствах, є:

– великі обсяги виробництва;
– попередільна структура виробничого 

процесу;
– велика відстань окремих виробничих під-

розділів один від одного;
– велика матеріалоємність та енергоємність 

виробництва;
– можливість реалізації на зовнішньому ринку 

продукції переділів як повноцінного товару.
Вищезазначені особливості виробництва 

гірничозбагачувальних підприємств Кривого 
Рогу мають суттєвий вплив на вибір методу 
обліку витрат.

Важливим аспектом калькулювання собі-
вартості продукції гірничозбагачувальних 
підприємств є порядок розподілу загально-
виробничих витрат, особливості якого визна-
чаються характером технологічного процесу 
та організаційною структурою підприємств 
галузі [8, с. 513].

Основною проблемою розподілу є недо-
статність оперативного обліку, що полягає в 
тому, що повні дані про фактичні витрати у 
виробничих підрозділах можуть бути отримані 
в бухгалтерії через місяць після звітного.

Ці дані на момент їх отримання будуть заста-
рілими, не дадуть змогу оперативно аналізу-
вати виробничі процеси в підрозділах, відпо-
відно, приймати управлінські рішення щодо 
подолання проблем.

Визначаючи галузеві особливості видобутку 
залізної руди на Криворізьких шахтах, бачимо, 
що впровадження обліку витрат за місцями їх 
виникнення та центрами відповідальності є 
найбільш ефективним, тому що дає змогу не 
тільки здійснювати контроль за витратами, але 
й оцінювати внесок кожного структурного під-
розділу в загальну величину прибутку та вияв-
ляти резерви зниження собівартості продукції.

На шахтах всі технологічні ділянки, які вхо-
дять до складу структурного підрозділу, від-
повідно до всього технічного циклу видобутку 
корисних копалин ділять на бригади, яким при-
таманні однорідні функції та виробничі опера-
ції. Особливість гірничодобувного виробництва 
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полягає в тому, що габаритна за розмірами 
техніка з огляду на складність обслуговування 
передбачає роботу не однієї людини, а цілої 
бригади на одиницю обладнання. Згідно з 
методичними рекомендаціями з обліку витрат 
за місцями їх виникнення та центрами відпо-
відальності на гірничодобувних підприємствах 
(для фахівців з економіки) облік витрат вироб-
ництва по місцях їх виникнення своїм об’єктом 
має перш за все ті витрати, які залежать від 
діяльності відповідного структурного підроз-
ділу, на які колектив цієї ланки може здійсню-
вати безпосередній вплив.

За способом перенесення вартості на про-
дукцію витрати поділяються на прямі та непрямі. 
Прямі витрати – це витрати, які можуть бути 
віднесені безпосередньо до певного об’єкта 
витрат економічно можливим шляхом та вклю-
чаються до його фінансової собівартості (прямі 
матеріальні витрати тощо). Непрямі витрати – 
це витрати, які неможливо прямо віднести до 
визначеного об’єкта витрат, тому їх групують 
за видом та характером визначеної однорід-
ності, а потім розподіляють між об’єктами 
витрат пропорційно вибраній базі розподілу 
(загальновиробничі тощо) [8, с. 112].

Так, непрямі виробничі витрати на ПРАТ 
«ЦГЗК» представлені такими калькуляційними 
статтями.

1) Витрати на утримання та експлуатацію 
обладнання. До них можна віднести витрати 
на проведення контрольно-діагностичних, 
кріпильних, регулювальних, мастильних опе-
рацій та очисних робіт тощо з перевірки вимі-
рювальних приладів та реєстраційної апара-
тури, заміни шлангів, пальників та контактів 
автогенного та електрозварювального устат-
кування, шлангів та з’єднань пневматичного 
інструмента, заміни та зшивання приводних 
пасів і транспортерних стрічок, заміни клапа-
нів, шиберів, засувок та інших запасних частин 
передавального устаткування.

2) Загальноцехові витрати. До них можна 
віднести вартість послуг цеху контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики щодо 
знімання показників вимірювальних приладів 
і первинної обробки цих показників, вартість 
послуг цехів та допоміжних виробництв.

3) Амортизація обладнання та транспорт-
них засобів. До них можна віднести витрати на 
утримання власних і залучених зі сторони тран-
спортних засобів (вантажних автомобілів, авто- 
та електрокарів, паровозів, тепловозів та інших 
видів нетехнологічного транспорту), які забез-
печують переміщення матеріалів, інструмен-
тів, деталей, заготівок тощо з базового складу 
до цехів, а також доставку готової продукції на 
склади зберігання.

4) Поточний догляд та ремонт обладнання. 
До них можна віднести витрати на проведення 
ремонтів, що здійснюються для підтримання 
об’єкта в робочому стані та одержання пер-
винно визначеної суми майбутніх економічних 
вигід від використання виробничого та під-
йомно-транспортного устаткування, цехового 
транспорта та інструментів і приладів зі складу 
основних виробничих засобів.

5) Енергетичні витрати обладнання. До них 
можна віднести вартість мастильних, обтираль-
них матеріалів, емульсій для охолодження, 
спожитого палива, електроенергії, води, пари, 
стисненого повітря та інших видів енергії для 
приведення в рух верстатів, кранів, насосів, 
підйомників, пресів, іншого виробничого та під-
йомно-транспортного устаткування.

6) Послуги допоміжних виробництв з обслу-
говування обладнання.

7) Заробітна плата й відрахування робітни-
ків, які обслуговують обладнання.

8) Інші витрати, пов’язані з використан-
ням обладнання. До них можна віднести інші 
витрати, які належать до витрат на утримання 
та експлуатацію устаткування, інших необо-
ротних матеріальних активів, нематеріальних 
активів та включаються до собівартості продук-
ції (робіт, послуг), але не належать до раніше 
названих витрат.

За ступенем впливу обсягу виробництва 
на рівень витрат вони поділяються на постійні 
та змінні. Постійні витрати – це витрати, абсо-
лютна величина яких зі збільшенням (зменшен-
ням) обсягу випуску продукції істотно не змі-
нюється. Змінні витрати – це витрати, загальна 
сума яких за певний час залежить від обсягу 
виготовленої продукції. До них належать 
витрати на сировину й матеріали, технологічне 
паливо та енергію тощо [8, с. 257].

С.Ф. Голов зазначає, що частина змінних 
витрат зумовлена технологією діяльності 
[4, с. 256]. Такі витрати називають техноло-
гічними змінними витратами (“Engineered 
Variable Costs”). Це змінні витрати, що вини-
кають внаслідок безпосереднього зв’язку 
між споживанням ресурсів та випуском про-
дукції [4, с. 289].

Підприємствам необхідно самим визначати 
перелік змінних та постійних загальновироб-
ничих витрат, тому що в сучасній нормативній 
базі немає чіткого переліку змінних та постій-
них загальновиробничих витрат, а самі витрати 
неможливо однозначно віднести до постій-
них або змінних, тому що існує ще такий вид 
витрат, як змішані витрати, які містять змінну й 
постійну частини.

Для вирішення цієї проблеми нормативна 
база повинна бути вдосконалена таким чином:
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– удосконалення класифікації загально-
виробничих витрат, яка б містила оптимальну 
кількість ознак, розкривала цільове призна-
чення й економічний зміст витрат, враховувала 
організаційну структуру та особливості;

– деталізація плану рахунків бухгалтер-
ського обліку з конкретизацією статей загаль-
новиробничих витрат (як і проблема визна-
чення складу змінних та постійних витрат, 
визначення оптимального методу розподілу 
загальновиробничих витрат пов’язане з недо-
сконалістю сучасної нормативної бази).

Таким чином, існує необхідність її перегляду 
стосовно цих питань. Під час вибору бази роз-
поділу слід звернути увагу на те, що між зміною 
загальновиробничих витрат і зміною бази роз-
поділу існує пропорційна або майже пропо-
рційна залежність (табл. 1) [2, с. 5].

Проведений аналіз дає підстави визначати 
витрати як сукупність сум вагових складових 
економічної системи підприємства.

Таким чином, вважаємо за доцільне предста-
вити витрати як підсистему, що впливає на ефек-
тивність виробництва та прийняття управлінських 
рішень. Для цього пропонуємо використовувати 
експертні оцінки задля визначення найбільш 
впливових складових витрат, що досліджуються.

Під час проведення цього аналізу був вико-
ристаний один з найбільш споживаних методів 

експертного оцінювання, а саме метод безпо-
середньої оцінки. Особливість цього методу 
полягає в послідовному, індивідуальному опи-
туванні експертів за допомогою анкетування. 
Обчислювальна процедура методу експертних 
оцінок виконується в такій послідовності: від-
бираються чинники, за якими проводитиметься 
оцінювання; визначається число експертів, які 
проводитимуть оцінювання; залежно від числа 
відібраних чинників встановлюється бальна 
шкала оцінок. Оцінки кожного експерта зано-
сяться в спеціальну таблицю-матрицю рангів 
опитування; за результатами обчислень визна-
чається ступінь узгодженості думок експертів. 
В результаті дослідження отримані такі резуль-
тати (табл. 2).

Візуалізація оцінок наведена на рис. 1.
Аналіз співвідношень складових системи 

витрат дає змогу провести відповідне дослі-
дження щодо ефективного використання 
ресурсів підприємства.

Списання на витрати виробництва загально-
виробничих витрат щомісячно розподіляються 
між різними видами продукції.

Конкретний порядок такого розподілу в П(С)
БО 16 «Витрати» не деталізується, оскільки це є 
одним з елементів внутрішньогосподарського 
обліку, який встановлюється підприємством 
самостійно в обліковій політиці.

Таблиця 1
Бази розподілу загальновиробничих витрат та їх характеристика

База розподілу Характеристика

Ціна матеріалів

Якщо загальновиробничі витрати прямо пов’язані з величиною 
та кількістю матеріалів, з якими проводяться відповідні 
технологічні операції, типовим прикладом може бути 
виробництво, на якому здійснюється тільки збирання виробів.

Прямі витрати на оплату праці 
(без прогресивно-преміальних 
доплат)

Якщо загальновиробничі витрати прямо пов’язані з величиною 
прямих витрат на оплату праці (швейні, взуттєві, шкіряні, 
консервні підприємства), ця база розподілу має значну 
кількість недоліків через те, що її питома вага у загальній сумі 
собівартості зменшується через автоматизацію виробництва 
(наприклад, у виробництві для виготовлення певної продукції 
використовують складну техніку, для управління якою 
наймають високооплачуваних кваліфікованих працівників, а 
для виробництва іншої продукції використовують працівників 
з більш низькою кваліфікацією, отже, використовуються 
витрати на оплату праці).

Прямі витрати на оплату праці 
(без прогресивно-преміальних 
доплат) плюс витрати на 
утримання та експлуатацію 
машин та обладнання

Цей метод є найбільш оптимальним для підприємств з різним 
рівнем механізації та автоматизації, особливо для підприємств 
машинобудування й металообробки, адже дає змогу повністю 
врахувати трудомісткість виготовлення різних видів продукції 
та ступінь механізації й автоматизації виробничого процесу.

Години праці Цей метод використовується, якщо немає різниці між величиною 
заробітної плати, отже, вона майже однакова для всіх.

Машино-години
Пропорційно кількості (масі) 
виготовленої або добутої 
продукції

Цей метод доцільно використовувати в металургії, виробництві 
будівельних матеріалів, гірничодобувній промисловості.
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Такий розподіл непрямих виробничих 
витрат між об’єктами калькулювання повинен 
проводитися пропорційно вибраній базі.

Правильний вибір бази непрямих виробни-
чих витрат дуже важливий, оскільки:

– вибрана база повинна вказувати на 
зв’язок між накладними витратами та причи-
нами, які впливають на них;

– необхідно вибрати таку характеристику 
виробничого процесу, зміна якого найсиль-
ніше впливає на величину накладних витрат.

Вибір невідповідної бази розподілу буде 
означати, що суми непрямих виробничих 
витрат, які належать до окремих виробів або 
замовлень, неточно відображають фактично 
понесені витрати.

Виникає доцільність розподілу непрямих 
виробничих витрат щодо створення спеціаль-
них відомостей розподілу, які будуть відпові-
дати потребам кожного 
окремого цеху або під-
розділу.

Приклад такої відо-
мості розподілу непря-
мих виробничих витрат 
наведений у табл. 3.

В результаті розпо-
ділу суми щодо замов-
лень заносяться в картки 
аналітичного обліку 
виробництва за стат-
тею «Загальновиробничі 
витрати».

Отже, для віднесення 
непрямих виробничих 
витрат до витрат на вироб-
ництво окремих видів 
продукції необхідно:

1) вибрати базу розподілу;
2) визначити величину непрямих витрат, 

які належать до витрат виробництва, шляхом 
додавання змінних та постійних розподілених 
загальновиробничих витрат періоду в розрізі 
структурних підрозділів підприємства;

3) визначити норму розподілу витрат на 
одиницю бази розподілу;

4) шляхом множення норматива розподілу 
на базу розподілу окремого об’єкта кальку-
лювання розрахувати суму загальновиробни-
чих витрат періоду, яка включається до витрат 
виробництва окремих видів продукції.

Важливо, щоби методика розподілу була 
єдиною як під час планування, так і під час 
обліку. Варто відзначити, що до проблем обліку 
загальновиробничих витрат також варто відне-
сти відсутність однозначної класифікації витрат 
та організації аналітичного обліку.

Рис. 1. Оцінювання чинників впливу витрат
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Таблиця 2
Види витрат

№ Вид витрат Бали Частка

1 Витрати на утримання та експлуатацію виробничого 
обладнання, всього 25

Зокрема
1.1 Амортизація обладнання та транспортних засобів 5 0,14
1.2 Поточний догляд та ремонт обладнання 4 0,11
1.2 Енергетичні витрати обладнання 7 0,19

1.3 Послуги допоміжних виробництв з обслуговування 
обладнання 3 0,08

1.4 Заробітна плата і відрахування робітникам, які 
обслуговують обладнання 6 0,16

2 Транспортні витрати 7 0,19

3 Витрати на утримання й експлуатацію виробничого 
приміщення (загальноцехові витрати) 3 0,08

4 Інші витрати 2 0.05
Разом 37 1
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Задля систематизації обліку пропону-
ється ведення аналітичного обліку по рахунку 
91 «Загальновиробничі витрати» з відкриттям 
таких субрахунків:

– 911 «Витрати на утримання та експлуата-
цію виробничого обладнання»;

– 912 «Витрати на утримання і експлуатацію 
виробничого приміщення»;

– 913 «Транспортні витрати»;
– 914 «Витрати на управління виробництвом»;
– 915 «Інші витрати».
Для систематизації обліку загальновироб-

ничих витрат пропонується ведення аналітич-
ного обліку по рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати» з відкриттям нових субрахунків. Задля 
коригування точності обчислення собівартості 
продукції запропоновано методичні пропози-
ції з розподілу загальновиробничих витрат на 
постійні та змінні.

Під час розподілу загальновиробничих 
витрат є необхідність їх поділу на постійні та 
змінні, тому рекомендується до цих субра-
хунків вносити такий перелік статей витрат 
(табл. 4).

Таблиця 3
Відомість розподілу непрямих виробничих витрат по ГТЦ за 20__ рік

Дебет рахунка Номер замовлення
База розподілу Непрямі виробничі витрати

заробітна плата,  
тис. грн. коефіцієнти сума, тис грн.

1 2 3 4 5
23 011 8 2 1,6

Таким чином, впровадження запропонова-
них методів обліку та розподілу загальнови-
робничих витрат дасть змогу вирішити нагальні 
проблеми з обліку та розподілу загальнови-
робничих витрат.

Висновки з проведеного дослідження. Тех-
нологічні та організаційні особливості вироб-
ничих підприємств впливають не тільки на 
склад витрат, але й на вибір методів, техніч-
них прийомів обліку витрат на виробництво 
та калькулювання собівартості продукції. Вони 
знаходять своє вираження у виборі об’єктів 
обліку та калькулювання, структурі витрат на 
виробництво, відмінності методів розподілу 
витрат між готовою продукцією та незавер-
шеним виробництвом, між різними групами, 
видами й сортами виробів.

Для систематизації обліку загальнови-
робничих витрат пропонується використо-
вувати експертні оцінки, що дасть змогу оці-
нити важливість впливу певних складових, а 
також ведення аналітичного обліку по рахунку 
91 «Загальновиробничі витрати» з відкрит-
тям нових субрахунків. Задля коригування 

Таблиця 4
Субрахунки та статті витрат, які до них належать

Субрахунки Статті витрат Постійні Змінні
911 «Витрати на 
утримання та 
експлуатацію 
виробничого 
обладнання»

Амортизація +
Витрати на утримання й експлуатацію +
Заробітна плата й відрахування на соціальні заходи 
спеціаліста, який обслуговує обладнання +

912 «Витрати 
на утримання 
і експлуатацію 
виробничого 
приміщення»

Амортизація +
Витрати на утримання та експлуатацію +
Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи 
охоронця виробничого приміщення +

913 «Транспортні 
витрати»

Витрати, пов’язані з транспортуванням об’єкта робіт 
до приміщення +

Витрати, пов’язані з транспортуванням робочої 
бригади на місце роботи +

914 «Витрати 
на управління 
виробництвом»

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні 
заходи управлінського персоналу виробництва +

Витрати на службові відрядження +
Канцтовари +

915 «Інші витрати» Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні 
заходи інших робітників приміщення +

Інші загальновиробничі витрати +
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точності обчислення собівартості продукції 
запропоновано методичні пропозиції з розпо-
ділу загальновиробничих витрат на постійні та 
змінні. Гармонізація підходів до експертного 

оцінювання та облікових процедур є підґрун-
тям для подальшого дослідження та впрова-
дження методів підтримки ефективних управ-
лінських рішень.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 
РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ АГРАРНОЇ СФЕРИ

NORMATIVE AND LEGAL BASIS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS  
OF LOAN CALCULATION

У статті розглянуто формування нормативно-правової бази в Україні, законотворчі ініціативи 
щодо виплат працівникам, які повинні задовольняти інтереси всіх суб’єктів: держави, фізичних 
та юридичних осіб, а також визначені чинним законодавством України, узагальнено основні пра-
вові документи, якими керуються підприємства аграрної сфери при веденні обліку оплати праці. 
Проаналізовано останні зміни в законодавстві стосовно заробітної плати, її обліку та узагальнена 
інформація про оподаткування. Крім того проведено порівняльну характеристику П(С)БО 26 
«Виплати працівникам» та МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам використовуючи критерії: мети, 
кількості пунктів, сфери застосування та складу виплат працівникам. Узагальнено схематично сис-
тему регулювання оплати праці в Україні та охарактеризовано її основні елементи. Встановлено, 
що державні органи уповноважені здійснювати нагляд за додержанням законодавства про працю. 

Ключові слова: нормативно-правові акти, облік, аналіз, розрахунки за виплатами працівникам, 
оподаткування.

В статье рассмотрено формирование нормативно-правовой базы в Украине, законотворче-
ские инициативы по выплатам работникам, должны удовлетворять интересы всех субъектов: 
государства, физических и юридических лиц, а также определены действующим законодатель-
ством Украины, обобщены основные правовые документы, которыми руководствуются предпри-
ятия аграрной сферы при ведении учета оплаты труда. Проанализированы последние изменения 
в законодательстве относительно заработной платы, ее учета и обобщенная информация о нало-
гообложении. Кроме того проведена сравнительная характеристика П (С) БУ 26 «Вознаграждения 
работникам» и МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам используя критерии: цели, количе-
ства пунктов, сферы применения и состав выплат работникам. Обзор схематично систему регу-
лирования оплаты труда в Украине и охарактеризовано ее основные элементы. Установлено, что 
государственные органы уполномочены осуществлять надзор за соблюдением законодательства 
о труде.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, учет, анализ, расчеты по выплатам работникам, 
налогообложения.

The article deals with the formation of a legal and regulatory framework in Ukraine, legislative ini-
tiatives on employee benefits, which should satisfy the interests of all actors: the state, individuals 
and legal entities, as well as those defined by the current legislation of Ukraine, general legal docu-
ments governing the agrarian enterprises when keeping a record of wages. However, the problems 
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of accounting for wages in the current conditions of market economy development, the emergence of 
new forms of financial relations, including in the agrarian sector, the expansion of the range of financial 
instruments require continuous analysis and updating of the regulatory framework and accounting in 
the field. The last changes in the legislation on wages, its accounting and general information on tax-
ation are analyzed. As a result of the study of the main legislative acts regulating wages in Ukraine, it 
can be noted that they are divided into two groups: those that regulate the direct payment of labor and 
those that regulate the tax burden on it. To regulate wages, there is a group of laws that regulate the 
tax burden on wages. Thus, thanks to the introduction by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Tax 
Code of Ukraine, there were positive trends in reducing the level of taxation of incomes of citizens. 
Payer of income tax is a natural person – a resident who receives income from the source of their origin 
in Ukraine, as well as foreign incomes. The Law of Ukraine “On Labor Remuneration” defines the eco-
nomic, legal and organizational principles of remuneration of workers who are in labor relations on the 
basis of an employment contract. In addition, the comparative characteristics of P (C) BO 26 Employee 
Benefits and IAS 19 “Employee benefits are calculated using criteria: purpose, number of items, scope 
and employee benefits. The scheme of wage regulation in Ukraine is schematically generalized and its 
main elements are characterized. It was established that the state authorities are authorized to supervise 
the observance of labor legislation.

Key words: normative-legal acts, accounting, analysis, payments for employees, taxation.

Постановка проблеми. Заробітна плата була, 
є і ще тривалий час буде важливим якісним 
показником економічного господарювання. 
Розвиток економіки країни безпосередньо 
пов'язаний із розвитком підприємств, діяльність 
яких спрямована на одержання прибутку.

Особливістю правового регулювання обліку 
оплати праці на підприємствах сільського гос-
подарства є те, що воно здійснюється широкою 
системою нормативно-правових актів, прийня-
тих органами різних рівнів, за участю трудових 
колективів і профспілкових організацій. В про-
цесі формування нормативно-правової бази 
в Україні законотворчі ініціативи щодо виплат 
працівникам повинні задовольняти інтереси 
всіх суб’єктів: держави, фізичних та юридич-
них осіб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Питання проблеми обліку розрахунків за 
виплатами працівникам завжди були пред-
метом наукових досліджень, зокрема, таких 
відомих вітчизняних учених, як: Ф.Ф. Бутинця, 
В.Г. Ротань [15], А.Г. Загороднього, С.В. Івах-
ненка, А.М. Колота [5], А.Н. Кузьмінського, 
М.В. Кужельного, О.П. Скирпан [16], А.О. Старо-
стіної, Л.К. Сука, В.М. Тарасович [17] Л.М. Чер-
нелевського, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та інших. 
Серед зарубіжних дослідників, яким також 
належить значний внесок у розробку даної про-
блеми, слід назвати В.А. Андрєєва, Х. Андер-
сона, В.П. Суйца, Г.Г. Мелікьяна, Р.П. Колосову 
та інших.

Разом з тим проблеми обліку оплати праці в 
сучасних умовах розвитку ринкової економіки, 
поява нових форм фінансових взаємовідносин, 
у тому числі і в аграрному секторі, розширення 
спектра фінансових інструментів вимагають 
постійного аналізу та оновлення нормативної 
бази та облікового забезпечення в досліджува-
ній сфері.

Метою статті є вивчення та висвітлення нор-
мативно-правової бази регулювання обліку 
оплати праці на підприємствах аграрної сфери 
та аналізу розрахунків за виплатами працівни-
ків в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. Питання роз-
рахунків з оплати праці регулюються досить 
широким колом нормативних документів. 
В результаті дослідження основних законодав-
чих актів, які регулюють оплату праці в Україні, 
можна відмітити, що вони поділяються на дві 
групи: ті, що регулюють безпосередньо оплату 
праці і ті, що регулюють податкове наванта-
ження на неї [1]. 

Відносини щодо виплат працівникам регу-
люються законодавчими та нормативними 
документами. Основним документом, що регу-
лює трудові відносини є Конституція України, 
в якій зазначається, що кожен громадянин має 
право на працю, соціальний захист та безпечні 
умови праці. Україна дотримується принци-
пів централізованого впровадження норм, що 
регулюють відносини розрахунків з персона-
лом підприємства, тому акти органів державної 
влади визначають пріоритети в сфері органі-
зації праці. Конституція відіграє «визначальну 
роль» в забезпеченні прав і свобод людини, 
саме у ній визначаються положення людини у 
суспільстві та її взаємини із державою. 

Держава здійснює регулювання оплати праці 
працівників підприємств усіх форм власності 
і господарювання шляхом встановлення роз-
міру мінімальної заробітної плати, інших дер-
жавних норм і гарантій, умов і розмірів оплати 
праці працівників установ і організацій, що 
фінансуються з бюджету, керівників державних 
установ, а також шляхом оподаткування дохо-
дів працівників. Розмір мінімальної заробітної 
плати встановлюється Верховною Радою Укра-
їни за поданням Кабінету Міністрів України, як 



218

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

правило, один раз на рік під час затвердження 
Державного бюджету України [2]. Для регулю-
вання оплати праці діє група законів, які регу-
люють податкове навантаження на заробітну 
плату. Так, завдяки введенню в дію Верховною 
Радою України Податкового кодексу України 
намітилися позитивні тенденції в зниженні 
рівня оподаткування доходів громадян. Плат-
ником податку на доходи є фізична особа – 
резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 
походження в Україні, так і іноземні доходи [6]. 

Ставка податку з доходів фізичних осіб з 
2016 року становить 18 % бази оподаткування 
щодо доходів у формі заробітної плати, інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат або 
інших виплат і винагород, які виплачуються 
платникові у зв’язку з відносинами трудового 
найму та за цивільно-правовим договором. 
Платник податку має право на зменшення 
суми загального місячного оподатковуваного 
доходу на суму податкової соціальної пільги 
(ПСП). ПСП застосовується до нарахованого 
платникові податку місячного доходу у вигляді 
заробітної плати тільки за одним місцем його 
нарахування [8]. 

Починаючи з 1 січня 2016 року утримання 
ЄСВ з доходів фізичних осіб взагалі не здій-
снюватиметься (ані 3,6 %, ані 2,6 %, ані 6,1 %). 
Відповідні зміни внесено до ст. 4, 7 і 8 Закону 
про ЄСВ. Нарахування. Значно зменшилася 
ставка нарахування ЄСВ. Якщо раніше для 
бюджетників ставка ЄСВ у частині нарахувань 
становила 36,3 %, то з 1 січня 2016 року вона 
складає 22 %. Причому така єдина ставка ЄСВ 
(22 %) застосовується як до зарплати, так і до 
лікарняних та декретних. З 1 січня 2016 року 
єдина ставка ЄСВ у частині нарахувань (22 %) 
застосовується і до зарплати, і до лікарняних, 
і до декретних. Утримань ЄСВ немає. Водночас 
традиційно залишили виняток для працівників-
інвалідів. Також збережені пільгові ставки ЄСВ 
для підприємств та організацій всеукраїнських 
громадських організацій інвалідів, у тому числі 
УТОГ та УТОС. Ставка для нарахування ЄСВ за 
працівниками-інвалідами залишилася в роз-

мірі 8,41 % бази оподаткування. У 2016 році 
все ще не скасували справляння військового 
збору [12]. Ставка військового збору зали-
шається незмінною – 1,5 %. База обкладення 
військового збору – така сама. Узагальнивши 
інформацію про оподаткування у 2016 році 
найпоширеніших виплат працівникам, наве-
демо її нижче в табл. 1.

Також існує ряд законів, які регулюють 
оплату праці. Так, Закон України «Про оплату 
праці» визначає економічні, правові та орга-
нізаційні засади оплати праці працівників, які 
перебувають у трудових відносинах на підставі 
трудового договору з установами всіх форм 
власності та господарювання і спрямований на 
забезпечення відтворювальної та стимулюючої 
функції заробітної плати [14].

В цьому законі даються визначення, а також 
зазначається мінімальна заробітна плата, вста-
новлений розмір заробітної плати за просту, 
некваліфіковану працю, нижче якої не може 
провадитися оплата за виконану працівником 
місячну, погодинну норму праці. Головною 
особливістю цього закону є те, що він визначає 
основні загальні положення щодо оплати праці, 
а в деталях, у більшості випадків, посилається 
на інші закони [14].

Закон України «Про колективні договори 
і угоди» визначає правові засади розробки, 
укладення та виконання колективних договорів 
і угод з метою сприяння регулюванню трудових 
відносин та соціально-економічних інтересів 
працівників і власників. Відповідно до Закону 
сторонами переговорів з метою укладання угод 
з питань, пов’язаних із трудовими відносинами, 
на всіх рівнях виступають, з одного боку – влас-
ники (власники майна установ) або уповнова-
жені ними органи, а з іншого – профспілки або 
інші представницькі організації працюючих, що 
мають відповідні повноваження [13].

Закон України «Про відпустки» встановлює 
державні гарантії права на відпустки, визна-
чає умови, тривалість і порядок надання їх 
працівникам для відновлення працездатності, 
зміцнення здоров’я, а також для виховання 

Таблиця 1
Узагальнена інформацію про оподаткування у 2019 році

Вид виплати
Звичайні працівники Працівники-інваліди

нарахування утримання нарахування утримання
ЄСВ ПДФО ВЗ ЄСВ ПДФО ВЗ

Зарплата 22 % 18 % 1,5 % 8,41 % 18 % 1,5 %
Лікарняні 22 % 18 % 1,5 % 8,41 % 18 % 1,5 %
Декретні 22 % - - 8,41 % - -
Винагорода за ЦПД, 
за винятком ЦПД з 
підприємцем

22 % 18 % 1,5 % 22 % 18 % 1,5 %
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дітей, задоволення власних життєво важливих 
потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. 
Право на відпустки мають громадяни України, 
які перебувають у трудових відносинах з під-
приємствами, установами, організаціями неза-
лежно від форм власності, виду діяльності та 
галузевої належності, а також працюють за тру-
довим договором у фізичної особи. Іноземні 
громадяни та особи без громадянства, які 
працюють в Україні, мають право на відпустки 
нарівні з громадянами України [7].

Закон України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» визначає принципи, 
засади і механізми функціонування системи 
загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування. Застосовується для пра-
вильного розрахунку розміру єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування [12].

Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витра-
тами, зумовлені народженням та похован-
ням» передбачає матеріальне забезпечення 
громадян у зв’язку з втратою заробітної плати 
(доходу) внаслідок тимчасової втрати пра-
цездатності (включаючи догляд за хворою 
дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом 
сім’ї), вагітності та пологів, догляду за малоліт-
ньою дитиною, часткову компенсацію витрат, 
пов’язаних із народженням дитини, смертю 
застрахованої особи або членів її сім’ї, а також 
надання соціальних послуг за рахунок бюджету 
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності [8].

Прогресивним явищем щодо регулювання 
доходів та оплати праці в Україні стало зако-
нодавче регулювання інфляції. Закон України 
«Про індексацію грошових доходів населення» 
забезпечує компенсацію знецінених доходів 
громадян завдяки їх індексації. В той же час 
потрібно відзначити досить складний алгоритм 
розрахунку індексації, що спричиняє нама-
гання багатьох установ обійти таке обов’язкове 
нарахування додаткового доходу шляхом, 
наприклад, незначного збільшення посадо-
вого окладу працівників, що на певний термін 
дозволяло не робити індексацію [11]. 

Закон України «Про охорону праці» визна-
чає основні положення щодо реалізації кон-
ституційного права громадян про охорону їх 
життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, 
за участю відповідних державних органів регу-
лює відносини між власником підприємства, 
установи і організації або уповноваженим ним 
органом і працівником з питань безпеки, гігі-
єни праці та виробничого середовища і вста-

новлює єдиний порядок організації охорони 
праці в Україні [10].

Інструкція зі статистики кількості працівни-
ків містить основні методологічні положення 
щодо визначення показників кількості праців-
ників у формах державних статистичних спо-
стережень з метою одержання об’єктивної 
статистичної інформації щодо зайнятості пра-
цівників та розмірів їхньої оплати праці [9].

Для оцінки розміру оплати праці викорис-
товується Інструкція зі статистики заробітної 
плати № 5, яка передбачає розрахунок фонду 
оплати праці, що складається з: фонду осно-
вної заробітної плати; фонду додаткової заро-
бітної плати; інших заохочувальних та компен-
саційних виплат.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку обчислення середньої 
заробітної плати» застосовується у випадках 
надання працівникам щорічної відпустки, додат-
кових відпусток, переведення вагітних жінок, 
службових відряджень, тимчасової втрати пра-
цездатності та інших випадках, коли згідно з 
чинним законодавством виплати провадяться 
виходячи із середньої заробітної плати [10].

Крім наведених законодавчих актів роз-
рахунки з оплати праці регулює також Поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку 
26 «Виплати працівникам». Так, Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 
працівникам» визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інфор-
мації про виплати (у грошовій і не грошовій 
формах) за роботи, виконані працівниками, та 
її розкриття у фінансовій звітності [3]. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку у державному секторі 25 «Виплати праців-
никам». Він базується переважно на Міжнарод-
ному стандарті бухгалтерського обліку (МСБО) 
19 «Виплати працівникам». Стандарт визначає 
порядок бухгалтерського обліку та розкриття 
інформації суб’єктами господарювання держав-
ного сектора про виплати працівникам [4]. 

Однією з основних принципових відмін-
ностей П(С)БО від МСФЗ (IFRS; IAS) є жорстка 
регламентація дій бухгалтера. В українському 
бухгалтерському обліку є єдиний план рахун-
ків, який є обов’язковим для застосування 
всіма суб'єктами господарської діяльності. 

П(С)БО традиційно орієнтуються на запити 
регулюючих органів (податкова служба, держ-
комстат та інші), в той час як МСФЗ (IFRS; IAS) 
головним чином орієнтовані на користувачів, 
які мають дійсний чи потенціальний фінансо-
вий інтерес до суб'єкта звітності: акціонерів, 
інвесторів, контрагентів. 

Проведемо порівняльну характеристику 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСФЗ 
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(IAS) 19 «Виплати працівникам», використову-
ючи наступні критерії (табл. 2).

З табл. 2 видно, що за змістом МСФЗ 
(IAS) 19 «Виплати працівникам» та П(С)БО 
26 «Виплати працівникам» хоча і не суттєво, 
проте дещо відрізняються. Це зумовлено націо-
нальними особливостями та не однократними 
спробами наблизити норми МСФЗ (IFRS;IAS) 
до вітчизняного законодавства. Відповідно до 
національних та міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку і фінансової звітності необ-
хідним є використання терміну «виплати пра-
цівникам». Отже, згідно МСФЗ (IAS)19, виплати 
працівникам – це всі форми компенсації, що 
їх надає суб’єкт господарювання в обмін на 
послуги, надані працівниками. При цьому, пра-
цівник може надавати послуги підприємству на 
основі повного або неповного робочого дня, 
постійної або періодичної зайнятості та на тим-
часовій основі. 

Роботодавець також має право приймати 
нормативні акти у сфері праці шляхом видання 
наказів, розпоряджень, рішень. Нормативні 
акти роботодавця не можуть суперечити актам 
трудового законодавства, колективним уго-
дам, колективному договору, а також установ-
чим документам. Вказана нормативна база, 

яка регулює розрахунки та їх відображення у 
обліку та звітності має забезпечувати бухгал-
тера, відповідального за певну ділянку обліку 
розрахунків. Нормативна база на робочому 
місці може бути представлена як у докумен-
тальному, так і в електронному вигляді.

Узагальнимо схематично систему регулю-
вання оплати праці в Україні у вигляді рис. 1 та 
охарактеризуємо її основні елементи.

Висновки. Таким чином, право працівника 
на своєчасне одержання винагороди за працю 
гарантоване Конституцією України, визначено 
різними законами. Державні органи уповно-
важені здійснювати нагляд за додержанням 
законодавства про працю. Основним норма-
тивно-правовим актом, що визначає сутність та 
принципи оплати праці в Україні, є Закон Укра-
їни «Про оплату праці». 

Одним з головних елементів механізму 
саморегулювання ринку праці є заробітна 
плата, яка в ринкових умовах регулює розпо-
діл і перерозподіл робочої сили з метою опти-
мізації доходів, стимулює економічно активне 
населення до трудової мобільності, навчання, 
перенавчання і підвищення кваліфікації, між 
професійних, міжрегіональних та внутрішньо 
регіональних переходів.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 і МСФЗ (IAS)19

Критерії МСФЗ (IAS) 19 П(С)БО 26 Відмінності
Мета визначення 

бухгалтерського обліку 
та розкриття інформації 
про виплати працівникам 

визначає методологічні 
засади формування в 
бухгалтерському обліку 
інформації про виплати 
(у грошовій і не грошовій 
формах) за роботи, 
виконані працівниками, та 
її розкриття у фінансовій 
звітності 

МСФЗ (IAS) 19 не дає 
повного розкриття 
інформації про 
виплати працівникам у 
примітках до фінансової 
звітності 

Кількість 
підпунктів 

161 34 у П(С)БО інформація 
представлена в більш 
стислому вигляді 

Сфера 
застосування 

застосовується 
роботодавцем для обліку 
всіх виплат працівникам, 
за винятком тих, до яких 
застосовується МСФЗ 
(IAS) 2 «Платіж на основі 
акцій» 

застосовується 
роботодавцями – 
підприємствами, 
організаціями, іншими 
юридичними особами 
незалежно від форм 
власності (крім бюджетних 
установ) 

у зв’язку з прийняттям 
в Україні П(С)БО 34 
«Платіж на основі 
акцій», доцільно внести 
поправки в П(С)БО 26 
щодо його дії на виплати 
на основі часток у 
капіталі 

Склад виплат 
працівникам 

короткострокові 
виплати працівникам, 
виплати по закінченні 
трудової діяльності, інші 
довгострокові виплати 
працівникам, виплати при 
звільненні 

поточні виплати, виплати 
при звільненні, виплати 
по закінченню трудової 
діяльності, виплати 
інструментами власного 
капіталу підприємства, 
інші довгострокові 
виплати працівникам 

у П(С)БО виділені 
зобов’язання по 
виплатам інструментами 
власного капіталу, 
які визначаються 
відповідно до П(С)БО 13 
«Фінансові інструменти» 
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Рис. 1. Система організації регулювання оплати праці
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ANALYTICAL PROVIDING  
FOR AGRICULTURAL INSURANCE MANAGEMENT

Стаття присвячена проблемам економічного аналізу сільськогосподарського страхування, здій-
снюваного для забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень. У статті досліджено 
методичні аспекти проведення попередньої оцінки сільськогосподарських ризиків для прийняття 
рішення про їх страхування або використання альтернативних методів управління ними, а також 
фактичного аналізу результатів страхування таких ризиків та визначення його ефективності. Роз-
глянуті якісні та кількісні методи економічного аналізу, та особливості їх використання в аналізі 
сільськогосподарського страхування. Автором запропоновані відносні коефіцієнти за показни-
ками результатів сільськогосподарського страхування, обчислення яких дозволить оцінити його 
ефективність. Наведені критерії оцінки отриманих результатів аналізу у формі вербально-число-
вих шкал та надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень за різних варіантів результа-
тів економічного аналізу. 

Ключові слова: сільськогосподарське страхування, економічний аналіз, економічний ризик, 
управління підприємством, аналітичне забезпечення управління.

Статья посвящена проблемам экономического анализа сельскохозяйственного страхования, 
осуществляемого для обеспечения принятия обоснованных управленческих решений. В статье 
исследованы методические аспекты проведения предварительной оценки сельскохозяйственных 
рисков для принятия решения об их страховании или использовании альтернативных методов 
управления ими, а также фактического анализа результатов страхования таких рисков и опре-
деления его эффективности. Рассмотрены качественные и количественные методы экономиче-
ского анализа, и особенности их использования в анализе сельскохозяйственного страхования. 
Автором предложены относительные коэффициенты по показателям результатов сельскохозяй-
ственного страхования, вычисления которых позволит оценить его эффективность. Приведены 
критерии оценки полученных результатов анализа в форме вербально-числовых шкал и предо-
ставлены предложения по принятию управленческих решений при различных вариантах резуль-
татов экономического анализа.

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, экономический анализ, экономический 
риск, управление предприятием, аналитическое обеспечение управления.

The article is devoted to the problems of economic analysis of agricultural insurance, carried out 
to ensure the adoption of sound management decisions. The purpose of the article is to improve the 
economic analysis methods to insurance operations in agricultural enterprises. The article examines 
the methodological aspects of conducting a preliminary assessment of agricultural risks for making 
decisions about their insurance or using alternative methods of managing them, as well as actually ana-
lysing the results of insuring such risks and determining its effectiveness. The qualitative and quantita-
tive methods of economic analysis and features of their use in the analysis of agricultural insurance are 
considered. The peculiarities of the application of the method of expert assessments, which involves 
the use of experience of specialists in agriculture and insurance for the analysis of risks and the disclo-
sure of the influence of quantitative and qualitative factors on the economic process, are disclosed. It 
has been determined, that quantitative analysis of insurance effectiveness requires the assessment and 
comparison of three main indicators: insurance payments, losses from insurance cases, received insur-
ance payments. The author has proposed relative coefficients for indicating of the results of agricultural 
insurance, the calculation of which will allow evaluating its effectiveness. Criteria for evaluating of the 
analysis results in the form of verbal-numerical scales are given, and suggestions for making manage-
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ment decisions for various variants of the results of economic analysis are made. It is proved that it is 
expedient to choose a sufficiently long studied period for analysis: at least five to ten years and take 
into account the correction of the monetary indicator on the inflation index. Suggestions for improving 
of the agricultural insurance analysis methods outlined in the article will make it possible to evaluate 
rationally agricultural risks, the effectiveness of insurance and to make sound management decisions. 
Further research requires an integrated approach to the analysis of agricultural insurance.

Key words: agricultural insurance, economic analysis, economic risk, enterprise management, ana-
lytical providing of management.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки страхування є важелем стабіліза-
ції господарських процесів, особливо в сіль-
ському господарстві, яке має високий рівень 
ризиковості. Страхування виступає ефектив-
ним ринковим механізмом підвищення інвес-
тиційної привабливості сільськогосподарських 
підприємств завдяки гарантуванню стабіль-
ності роботи та убезпеченню підприємств від 
збитків. Економічних аналіз страхових опера-
цій служить для аналітичного обґрунтування 
прийняття управлінських рішень. Тому якість 
управління страховими операціями і, відпо-
відно, сільськогосподарськими ризиками на 
підприємстві залежить від точності та правиль-
ності методики аналізу страхових операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблеми економічного аналізу в сіль-
ському господарстві та страхуванні порушу-
вали багато як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених: І.І. Бабіч, В.Д. Базилевич, Ф.Ф. Бути-
нець, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, В.Г. Лінник, 
О.Ю. Ничипорук, С.С. Осадець, О.О. Тере-
щенко, С.Г. Фалько, О.В. Царенко, Г.Ф. Шепітко. 
Проте питання аналізу операцій страхування в 
сільському господарстві залишається досі дис-
кусійним та малодослідженим.

Метою дослідження є удосконалення мето-
дики економічного аналізу страхових операцій 
в сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз страхування майна сільськогосподар-
ського підприємства включає на два відмін-
них види: попередній аналіз та фактичний. 
З одного боку, попередній аналіз полягає у 
розкритті ризиків діяльності сільськогосподар-
ського підприємства та їх кількісної оцінки для 
прийняття рішення про доцільність чи недо-
цільність їх перерозподілу з допомогою страху-
вання. З іншого боку, фактичний аналіз полягає 
у дослідженні здійснених страхових операцій, 
виникнення страхових випадків. 

Попередній аналіз передбачає дослідження 
ризиків діяльності підприємства та їх оцінку, 
вивчення їх якісних та кількісних характерис-
тик. Загальною особливістю виробничих сіль-
ськогосподарських ризиків є їх стохастична 
залежність від природніх умов, негативний 
вплив яких може позначатися з різним рівнем 

впливу на усіх вирощуваних культурах, а також, 
опосередковано, на сільськогосподарських 
тваринах. Цей факт накладає значні обмеження 
на можливості управління сільськогосподар-
ськими ризиками з використанням інструмен-
тів диверсифікації виробництва. Аналіз ризиків 
можна поділити на кількісний та якісний.

Визначення основних факторів ризику, їх 
ідентифікація та оцінка є центральними завдан-
нями якісного аналізу ризиків. Основні методи 
якісного аналізу ризиків – метод аналогії, метод 
дерева рішень, метод мозкового штурму, метод 
Делфі тощо. Якісний аналіз ризиків доповню-
ють кількісним для уточнення рівня ризику, 
однак у разі неможливості застосувати статис-
тичний підхід використовують знання, досвід 
та інтуїцію фахівців та спеціалістів в області 
сільського господарства та страхування, тобто 
застосовують евристичні методи, зокрема, 
метод експертних оцінок. Для евристичних 
методів характерна відсутність математичних 
викладок і доказовості думок експертів. Метод 
експертних оцінок передбачає використання 
досвіду фахівців і спеціалістів з сільського гос-
подарства та страхування для аналізу ризиків 
і розкриття впливу кількісних та якісних фак-
торів на господарський процес. Саме у цьому 
полягає його головна перевага. Процедура 
використання методу експертних оцінок при 
аналізі сільськогосподарських ризиків перед-
бачає розробку опитувальних листів, анкет, 
у яких експерти можуть висловити власне 
бачення на різні аспекти ризиків для підпри-
ємства. За результатами опрацювання анкет 
отримують якісні та кількісні характеристики 
ризиків для підприємства. Зазвичай експертну 
оцінку ризиків проводять у три етапи: 1) іден-
тифікація ризиків і визначення максимально 
допустимої його величини; 2) визначення ймо-
вірності реалізації ризику для підприємства; 
3) критеріальна оцінка кожного виду ризику і 
прийняття рішення про їх суттєвість, методи і 
способи управління ними.

Використовуючи матеріали проведеного 
нами анкетного опитування представників 
32 сільськогосподарських підприємств можемо 
ідентифікувати основні ризики сільськогоспо-
дарської діяльності та їх значення методом екс-
пертних оцінок (табл. 1).
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Визначена очікувана ймовірність потребує 
вибору критеріїв для оцінки впливу на госпо-
дарську діяльність та підбору інструментів для 
управління відповідним видом ризику. Такі 
критерії можуть бути реалізовані у вигляді роз-
робленої для таких випадків вербально-число-
вої шкали (табл. 2). 

Таблиця 2
Вербально-числова шкала  

критеріїв оцінки ризику

№ 
з/п

Змістовний опис 
градацій Числові значення

1 Дуже висока 0,8–1,0
2 Висока 0,64–0,8
3 Середня 0,37–0,64
4 Низька 0,2–0,37
5 Дуже низька 0,0–0,2

Джерело: [2]

У загальному випадку для ризиків, які оці-
нюються як дуже високі і високі доцільно засто-
совувати інструменти страхування, для низь-
ких і дуже низьких ризиків краще використати 
внутрішні інструменти управління ризиками: 
диверсифікація, лімітування, самострахування, 
оскільки страхування у зовнішніх страхови-
ків тягтиме за собою додаткові безповоротні 
витрати, які, найймовірніше, себе не виправда-
ють. Для ризиків, пов’язаних із контрактними 
зобов’язаннями, придбанням матеріалів та 
реалізацією продукції найдоцільніше викорис-
товувати прийоми хеджування.

Оцінка сільськогосподарських ризиків за 
кількісними параметрами передбачає кількісне 
визначення ступеня окремих видів ризику, 
притаманних для сільського господарства і 
сільськогосподарської діяльності у цілому. 
Кількісні методи дають змогу оцінити ризик в 
абсолютному і відносному виразі. 

Фундаментальними категоріями теорії ризи-
ків та економічного аналізу є такі терміни, як імо-
вірність й випадкова величина. У теорії ризиків 
випадковою називають змінну, яка під впливом 
випадкових факторів може з певними ймовір-
ностями приймати ці або інші значення з деякої 
безлічі чисел [3]. Добуток коефіцієнта ймовір-
ності події та значення показника, що характе-
ризує дану подію дасть нам найбільш ймовірне 
значення даного показника, яке буде досягнуте 
в майбутньому. Математичне значення очікува-
ного економічного показника (Е), що залежить 
від деяких факторів у ситуації невизначеності, 
обчислюється як середньозважене його можли-
вих значень та їх ймовірності, при цьому ймо-
вірність кожного із можливих значень позначає 
його питому вагу або статистичну частоту. Зна-
чення очікуваного економічного показника (Е) 
обчислюється за формулою [1]:

Е � �=
=
∑
i

n

Pi Xi
1

,                             (1)

де Рі і Хі – ймовірність і числове значення 
аналізованого показника у і-му випадку, відпо-
відно; п – кількість розглянутих випадків.

Розрахуємо очікувані збитки від ризиків, 
ідентифікованих у табл. 1 відповідно до фор-
мули 1. Для цього нам необхідні дані про вартість 
об’єктів ризику. Ці дані можуть бути фактич-
ними, отриманими в системі бухгалтерського 
обліку, або плановими, на основі інформації 
за минулі роки, планів розвитку, технологічних 
карт тощо. Розрахунки наведені у табл. 3.

Для ризику вимерзання вартість посівів 
буде включати витрати на передпосівний 
обробіток полів, вартість насіння та вартість 
внесених добрив. Для ризику втрати врожаю 
через погодні умови вартість буде дорівню-
вати виробничій собівартості вирощування та 
збирання сільськогосподарських культур. Для 
ринкових ризиків – прогнозовані збитки через 
зміну цін. Для майнових ризиків – вартість від-

Таблиця 1
Ризики сільського господарства ідентифіковані методом експертних оцінок

№з/п Ідентифікований ризик Очікувана ймовірність, %
1 Вимерзання посівів 89

2 Несприятливі погодні умови під час вирощування і 
збирання врожаю 76

3 Падіння цін на вироблену продукцію 74
4 Зростання цін на пальне, насіння, корми тощо 64
5 Розкрадання 45
6 Падіж тварин 34
7 Рейдерство 25
8 Помилки через низьку кваліфікацію персоналу 18
9 Пожежі 12
10 Псування майна 9

Джерело: побудовано автором



226

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

повідного майна, яке може бути втрачена у 
результаті реалізації ризику. Очікувані збитки 
одночасно служать показником вартості ризику 
для підприємства та є економічно обґрунто-
ваним максимальним розміром страхового 
платежу при страхуванні відповідного об’єкта 
ризику. Для того, щоб оцінити та прийняти 
рішення про страхування чи використання 
іншого інструменту управління ризиками, базу-
ючись на даних про очікувані збитки, необхідно 
розробити критерії оцінки. Відповідно до вимог 
Методичних рекомендацій щодо облікової 
політики підприємства № 635 [5] встановлені 
наступні критерії суттєвості (табл. 4):

Крім розглянутих ризиків існують форс-
мажорні обставини та катастрофічні події, які 
можуть загрожувати безпосередньо існуванню 
підприємства (природні та техногенні катастрофи, 
воєнні дії, перевороти тощо). Вони трапляються 
настільки рідко, що можуть не трапитися ні разу 
за весь період існування підприємства. Очіку-
вані характеристики витрат відіграють у такому 
випадку незначну роль. При управлінні такими 
ризиками слід виходити із максимально прийнят-
ного розміру витрат для таких ризиків. 

Якщо припустити, що вартість усіх активів 
досліджуваного підприємства 5 000 000 грн., 
витрати 2 000 000 грн., доходи – 3 000 000 грн., 
то критерій щодо ризиків, пов’язаних із май-
ном складе 5 000 000*3%=150 000 грн., із дохо-
дами: 3 000 000 *0,2%=6 000 грн., із витратами: 
2 000 000 *0,2%=4 000 грн. Визначивши суттє-
вість ризиків можемо прийняти рішення про 
страхування (табл. 5).

Фактичний аналіз страхування, його ефек-
тивності порівняно із аналізом ризиків зна-
чно простіший, оскільки не має потреби мати 
справу із невизначеністю. Як і аналіз ризиків, 

аналіз ефективності страхування може бути 
якісним та кількісним. Особливості проведення 
якісного аналізу були наведені вище і вони 
також цілком справедливі для аналізу ефектив-
ності страхування. Кількісний аналіз ефектив-
ності страхування вимагає оцінки та співстав-
лення трьох основних показників: 

1) витрат на страхові платежі (СП);
2) збитків від страхових випадків (З);
3) отриманих страхових виплат (СВ).
Аналіз доцільно проводити у розрізі ризиків, 

договорів та окремих страхових компаній. Важ-
ливо, у процесі аналізу правильно вибрати ана-
лізований період. Недоцільно проводити ана-
ліз за період одного року, особливо стосовно 
страхових випадків, які пов’язані із природ-
ними факторами. Кліматологи стверджують, 
що у природі мають місце циклічні зміни клі-
мату кожні 7, 12, 14, 19 та 22 роки [4]. Вони впли-
вають і на вегетацію сільськогосподарських 
культур, і, опосередковано, на сільськогоспо-
дарських тварин. Крім того, страхові випадки 
на підприємствах трапляються не щорічно, а із 
певною періодичністю. Тому доцільно обрати 
достатньо тривалий досліджуваний період для 
аналізу: не менше п’яти – десяти років. Поруч 
із цим, обираючи тривалий період часу для ана-
лізу, слід пам’ятати про коригування показни-
ків у грошовому показнику на індекс інфляції, 
особливо, якщо темпи інфляції високі.

Визначимо тепер можливі співвідношення 
між показниками, які були обрані для аналізу і 
представимо їх у вигляді коефіцієнтів.

Співвідношення суми страхових виплат за 
аналізований період та суми отриманих збитків 
від відповідного страхового випадку характе-
ризується коефіцієнтом покриття збитків стра-
ховим відшкодуванням.

Таблиця 3
Очікувані збитки від ідентифікованих ризиків

№ 
з/п Ідентифікований ризик Ймовірність, 

%, Pi
Вартість 

об’єкта, грн., Хі

Очікувані 
збитки, грн., 

Рі*Хі
1 Вимерзання посівів 89 50 000 44500

2 Несприятливі погодні умови під час 
вирощування і збирання врожаю 76 120 000 91200

3 Падіння цін на вироблену продукцію 74 30 000 22200

4 Зростання цін на пальне, насіння, 
корми тощо 64 10 000 6400

5 Розкрадання 45 30 000 13500
6 Падіж тварин 34 45 000 15300
7 Рейдерство 25 80 000 20000

8 Помилки через низьку кваліфікацію 
персоналу 18 130 00 2340

9 Пожежі 12 10 000 1200
10 Псування майна 9 15 000 1350

Джерело: розраховано автором
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де n – кількість років аналізованого періоду.
Необхідно провести дослідження окремо за 

усіма надзвичайними подіями, від яких підпри-
ємство понесло збитки, незалежно від того, чи 
були вони застрахованими. За нормальних умов 
господарювання значення даного коефіцієнта 
коливатиметься в межах від 0 до 1. Чим ближ-

чим буде значення до 1, тим ефективнішим було 
страхування і точнішим рішення щодо нього. 
Низькі значення даного коефіцієнта означають 
необхідність перегляду стратегії страхування за 
даними ризиками. Особливу увагу слід звернути 
на випадки, коли значення коефіцієнта дорів-
нюватиме 0. Це означає, що страхування даних 
ризиків не проводилось або страхова компанія 
не виплатила страхове відшкодування. У пер-
шому випадку необхідно провести оцінку мож-
ливостей страхування таких ризиків у майбут-

Таблиця 4
Критерії оцінки суттєвості збитків, очікуваних від реалізації ризиків

Об’єкти страхування Критерій База для обчислення кількісного 
критерію суттєвості збитків від ризику

1. Господарські операції та події, пов’язані 
зі зміною у складі активів, зобов’язань, 
власного капіталу підприємства

До 3 % Вартість відповідно всіх активів або
всіх зобов’язань, або власного капіталу

2. Господарські операції та події щодо 
доходів і витрат

До 2 % Сума чистого прибутку (збитку)
До 0,2 % Загальна сума доходів підприємства або

загальна сума витрат
Найбільша за значенням класифікаційна 
група доходів та витрат відповідно. 

Джерело: [5]

Таблиця 5
Прийняття управлінських рішень на основі аналізу очікуваних збитків від ідентифікованих ризиків

№ 
з/п

Ідентифікований 
ризик

Очікувана 
ймовірність, 

%, Pi

Вартість 
об’єкта, 
грн. Хі

Очікувані 
збитки, 

грн., Рі*Хі

Критерій, 
грн.

Рекомендоване 
управлінське 

рішення 
1 Вимерзання посівів 89 50 000 44500 4 000 Страхувати
2 Несприятливі 

погодні умови під 
час вирощування і 
збирання врожаю

76 120 000 91200 4 000 Страхувати

3 Падіння цін 
на вироблену 
продукцію

74 30 000 22200 6 000 Хеджувати

4 Зростання цін на 
пальне, насіння, 
корми тощо

64 10 000 6400 4 000 Хеджувати

5 Розкрадання
45 30 000 13500 150 000

Внутрішнє 
управління 
ризиками

6 Падіж тварин 34 45 000 15300 6 000 Страхувати
7 Рейдерство

25 80 000 20000 150 000
Внутрішнє 
управління 
ризиками

8 Помилки через 
низьку кваліфікацію 
персоналу

18 130 00 2340 4 000
Внутрішнє 
управління 
ризиками

9 Пожежі
12 10 000 1200 150 000

Внутрішнє 
управління 
ризиками

10 Псування майна
9 15 000 1350 150 000

Внутрішнє 
управління 
ризиками

Джерело: розраховано автором
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ньому, у другому випадку – визначити причини 
неотримання страхових виплат та переглянути 
рішення про співпрацю із страховою компанією. 

Коефіцієнт покриття витрат страхування 
визначається співвідношенням сум страхового 
відшкодування за аналізований період та сум 
відповідних збитків і страхових платежів за ана-
лізований період.
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За нормальних умов господарювання зна-
чення даного коефіцієнта коливатиметься в 
межах від 0 до 1. Чим ближчим буде значення до 1, 
тим ефективнішим було страхування і точнішим 
рішення щодо нього. Низькі значення даного 
коефіцієнта означають необхідність перегляду 
стратегії страхування за даними ризиками.

Коефіцієнт покриття страхових платежів роз-
раховується як співвідношення суми отриманих 
страхових виплат та суми відповідних сплачених 
страхових платежів за аналізований період. 
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Особливу увагу слід приділити випадкам, 
коли значення коефіцієнта рівне або менше 1. 

У такому разі слід переглянути стратегію управ-
ління даним видом ризику можливо на користь 
альтернативних методів, крім страхування. 

Коефіцієнт страхових витрат розрахову-
ється як співвідношення сум збитків від стра-
хового випадку та сум відповідних страхових 
платежів за аналізований період.
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У разі, коли значення коефіцієнта рівне або 
більше 1 слід переглянути стратегію управління 
даним видом ризику. Результати проведеного 
аналізу сільськогосподарського страхування 
на підприємстві допоможуть керівництву при-
ймати обґрунтовані рішення для управління 
сільськогосподарськими ризиками та необхід-
ності їх страхування.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
позиції щодо удосконалення методики аналізу 
сільськогосподарського страхування, викладені 
в статті, дозволять раціонально оцінювати сіль-
ськогосподарські ризики, ефективність прове-
деного страхування та приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Подальшого дослідження 
потребують питання комплексного підходу до 
аналізу сільськогосподарського страхування.
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FOR IDENTIFICATION THE DEVELOPMENT DIRECTIONS  

OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті використано матричні методи портфельного аналізу для вивчення результатів діяль-
ності вітчизняного промислового підприємства, визначено напрями його розвитку в майбутніх 
періодах. Методичною основою проведеного дослідження є три матриці портфельного аналізу, 
такі як матриця BCG (Boston Consulting Group), матриця портфоліо-аналізу, матриця Shell/DPM. 
Об’єктом дослідження є машинобудівне підприємство Сумського регіону, що спеціалізується на 
виробництві насосного обладнання широкого спектру застосування. За результатами проведе-
ного дослідження сформовано зведену таблицю імплементації матричних методів портфельного 
аналізу. Дослідження показало, що аналізоване підприємство має гармонійний продуктовий 
портфель з вираженими лідерами та аутсайдерами. На основі узагальнення результатів аналізу 
сформовано рекомендації щодо реструктуризації продуктового портфеля промислового підпри-
ємства та управління ним.

Ключові слова: стратегія розвитку, матриця BCG, матриця портфоліо-аналізу, матриця Shell/
DPM, промислове підприємство, розвиток.

В статье использованы матричные методы портфельного анализа для изучения результатов 
деятельности отечественного промышленного предприятия, определены направления его раз-
вития в будущих периодах. Методической основой проведенного исследования являются три 
матрицы портфельного анализа, такие как матрица BCG (Boston Consulting Group), матрица порт-
фолио-анализа, матрица Shell/DPM. Объектом исследования является машиностроительное 
предприятие Сумского региона, специализирующееся на производстве насосного оборудова-
ния широкого спектра применения. По результатам проведенного исследования сформирована 
сводная таблица имплементации матричных методов портфельного анализа. Исследование 
показало, что рассматриваемое предприятие имеет гармоничный продуктовый портфель с 
выраженными лидерами и аутсайдерами. На основе обобщения результатов анализа сформи-
рованы рекомендации по реструктуризации продуктового портфеля промышленного предпри-
ятия и управления ним.

Ключевые слова: стратегия развития, матрица BCG, матрица портфолио-анализа, матрица 
Shell/DPM, промышленное предприятие, развитие.

An effective strategic planning system should manage the strategic alternatives’ development of 
each product portfolio’s component and identify new strategic development opportunities for the 
enterprise. Such system should also be implemented in the mode of continuous analysis of potentially 
possible alternatives and supported by the possibility of resources’ relocation. As a result, the company 
generates a set of scenarios, which form the strategy of the enterprise. The matrix methods of portfolio 
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analysis were used in the article to study the results of the activities of the domestic industrial enterprise 
and to determine the directions of its development in the future. The methodological basis of the study 
covers three portfolio analysis matrices: the BCG matrix (Boston Consulting Group), the portfolio anal-
ysis matrix, the Shell/DPM matrix. The object of the research is a machine-building enterprise of Sumy 
region, specializing in the manufacture of a wide range of pumping equipment. The product portfolio of 
the analyzed enterprise can be divided into 5 strategic economic groups by nature of use. These groups 
are: pumps for oil refining and petrochemicals; pumps for thermal and nuclear power plants; pump for 
metallurgical enterprises; pumps for utilities; spare parts for pumps. The statistical survey of the main 
indicators reflecting the efficiency of the economic activity of the analyzed enterprise for the period of 
2009–2017 is presented. According to the results of the study, a summary table of recommendations 
for product strategies implementations is formed. The study showed that the enterprise has a harmo-
nious product portfolio with clear leaders and outsiders. However, portfolio analysis methods indicate 
the need to reorganize the product portfolio by excluding one strategic commodity group. The main 
investment target is a strategic commodity group for utilities. The development of this group should be 
provided on innovative principles. Focus should be made on the development and implementation of 
product and process innovations. Based on a summary of the analysis results, recommendations for 
restructuring and managing the product portfolio of an industrial enterprise were formed.

Key words: development strategy, BCG matrix, portfolio analysis matrix, Shell/DPM matrix, indus-
trial enterprise, development.

Постановка проблеми. Інтенсифікація усіх 
бізнес процесів, мінливість середовища гос-
подарювання, стрімкий розвиток науково-
технічної сфери та посилення ролі інновацій 
у конкурентній боротьбі вимагають від сучас-
них підприємств використання нестандартних 
рішень у процесі пошуку та виявлення страте-
гічних напрямів розвитку.

Стратегічне управління підприємством та 
ідентифікація напрямків його розвитку вимага-
ють використання комплексного методичного 
підходу, зокрема застосування інструментів 
та аналітичних методик портфельного аналізу. 
Методики портфельного аналізу передбачають 
вивчення результатів господарювання складо-
вих підприємства задля подальшого розподілу 
ризиків та прийняття стратегічних рішень май-
бутніх періодів.

У джерелі [13] зазначено, що портфельний 
аналіз є кількісним методом, який спрямова-
ний на досягнення балансу між максимізацією 
прибутку та мінімізацією ризику в різних умо-
вах середовища.

Відповідно до джерела [12] аналіз продук-
тового портфеля є аналітичним підходом, за 
допомогою якого менеджер компанії може 
розглядати компанію як суму продуктів, якими 
необхідно керувати за критерієм прибутко-
вості. Однак, беручи до уваги специфіку ринку, 
конкурентну перевагу та процеси розподілу 
ресурсів, можемо відзначити, що аналіз порт-
феля продуктів дає менеджеру можливість 
проаналізувати компанію з іншої точки зору та 
забезпечити ефективну розстановку пріорите-
тів на майбутнє.

Ефективна система стратегічного плану-
вання повинна керувати розробленням стра-
тегічних альтернатив для кожної складової 
продуктового портфеля та виявляти нові стра-

тегічні можливості розвитку для підприємства. 
Така система також повинна реалізовуватися 
в режими безперервного аналізу потенційно 
можливих альтернатив розвитку та підкріплю-
ватися можливістю швидкого перерозподілу 
ресурсів. Як наслідок, підприємство генерує 
для себе набір сценаріїв дій, які загалом фор-
мують стратегію діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд літератури показав, що вивченню тео-
ретичних та практичних аспектів стратегічного 
матричного аналізу присвячені роботи бага-
тьох вітчизняних та закордонних дослідників, 
таких як В.В. Божкова, Л.В. Горета [1], І.М. Ваг-
нер [2], І.М. Іванова, Н.В. Яшкіна [3], Є.А. Бель-
тюков, Л.А. Некрасова [5], Р.С. Фроленко, 
С.М. Жукевич [9], Ф.Т. Іонеску, К.В. Курмеі [12], 
К. Хуанг [13], С. Жич, Х. Хаджич, М. Іконич [14]. 
Проте більшість досліджень обмежується вико-
ристанням одного-двох методів матричного 
аналізу й не спрямована на формування стра-
тегічних рішень на основі комплексної матрич-
ної діагностики.

Метою статті є здійснення портфельного 
аналізу діяльності вітчизняного промислового 
підприємства та виявлення потенційних напря-
мів його розвитку. В основу аналізу покладено 
такі матриці портфельного аналізу, як матриця 
BCG (Boston Consulting Group), матриця порт-
фоліо-аналізу, матриця Shell/DPM.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Об’єктом дослідження є машинобудівне під-
приємство Сумського регіону, що спеціалізу-
ється на виробництві насосного обладнання 
широкого спектру застосування, а саме вклю-
чає енергетику, теплопостачання, меліорацію 
та водопостачання, нафтопереробку, хімію та 
нафтохімію, сільське господарство, легку про-
мисловість, металургію та інші галузі економіки.
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Отже, напрями та види робіт, що вико-
нує ТОВ «Сумський машинобудівний завод», 
можна узагальнити такими категоріями:

1) виробництво насосного обладнання;
2) розроблення та проектування нового 

насосного обладнання;
3) модернізація наявного портфеля насо-

сного обладнання;
4) інжинірингові послуги;
5) надання консультаційних послуг з під-

бору насосного обладнання відповідно до екс-
плуатаційних умов;

6) проведення всіх видів випробувань від-
центрових насосних агрегатів (зокрема, сер-
тифікаційних) в акредитованій випробувальній 
лабораторії;

7) гарантійне обслуговування та нагляд під 
час монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до методики Державної служби 
статистики України ТОВ «Сумський машинобу-
дівний завод» належить до категорії середніх 
підприємств і має досить потужну конструк-
торську базу. Одночасно із серійним вироб-
ництвом насосного обладнання підприємство 
має можливість виконувати індивідуальні 
замовлення, що базуються на створенні нових 
конструкцій та моделей насосного обладнання 
відповідно до специфічних вимог замовника.

На рис. 1 показано статистичне зведення 
основних показників, що відображають 
результативність господарської діяльності 
ТОВ «Сумський машинобудівний завод» за 
2009–2017 роки.

Продуктовий портфель ТОВ «Сумський 
машинобудівний завод» налічує більше 
300 найменувань, які за критерієм призна-
чення можна розділити на 5 стратегічно-госпо-
дарських груп:

– насосні агрегати для підприємств нафто-
переробки та нафтохімії;

– насосні агрегати для підприємств тепло-
вої та атомної енергетики;

– насосні агрегати для підприємств мета-
лургійного комплексу;

– насосні агрегати для підприємств кому-
нального господарства;

– запасні частини до насосних агрегатів.
Динаміка зміни обсягів збуту ТОВ «Сум-

ський машинобудівний завод» у розрізі стра-
тегічно-господарських груп представлена на 
рис. 2. Дослідження проводилося з викорис-
танням матричних методів портфельного ана-
лізу та на основі даних, отриманих за результа-
тами господарювання за підсумками 2018 року.

Матриця BCG [3; 4; 9; 10] будується за двома 
критеріями, такими як відносна частка ринку та 

Рис. 1. Основні показники діяльності ТОВ «Сумський машинобудівний завод»
Джерело: побудовано автором
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темп росту ринку, і має розмірність 2×2. Осно-
вою для її побудови є як внутрішньофірмова 
статистика, так і статистичні дані про галузь.

Із матриці BCG, представленій на рис. 3, 
видно, що у ТОВ «Сумський машинобудівний 
завод» є стратегічно-господарська група, що 
розміщена у квадранті «дійні корови». Відпо-
відно до загальноприйнятої інтерпретації зон 
матриці товари такої стратегічної групи дося-
гли фази зрілості та приносять підприємству 
найбільші обсяги прибутків, а також є осно-
вою переваг підприємства у сфері витрат. Рин-
кова частка стратегічно-господарської групи 
«Насосні агрегати для підприємств теплової та 
атомної енергетики», що коливається в межах 
0,8–0,9%, у найближчі п’ять років потенційно 
може змінюватися в напрямі зменшення. Для 
цієї стратегічної групи підприємству доцільно 
провадити стратегію підтримання конкурент-
них переваг, що забезпечить тривале існування 
підприємства на ринку та створить умови для 
його подальшого розвитку.

Стратегію підтримки конкурентних переваг 
доцільно використати для стратегічно-госпо-
дарської групи «Запасні частини до насосних 
агрегатів». Ця група товарів потребує забез-
печення постійних інвестицій у маркетингову 
діяльність задля утримання досягнутої ринко-
вої частки.

Стратегічно-господарські групи «насосні 
агрегати для підприємств нафтопереробки та 
нафтохімії» та «насосні агрегати для підпри-
ємств металургійного комплексу» розміщу-
ються у квадранті матриці «собаки». Для стра-
тегічно-господарської групи «насосні агрегати 
для підприємств металургійного комплексу» 
доцільно використати стратегію елімінації, 
оскільки стратегічні загрози її утримання пере-
вершують переваги. За поточних ринкових 
умов з урахуванням історії групи «насосні 
агрегати для підприємств нафтопереробки та 
нафтохімії» вважаємо за доцільне використати 
стратегію розвитку. Ключовими діями в рамках 
цієї стратегії повинні стати заходи з оновлення 
насосного парку та технологічне переосна-
щення виробничих ліній. Також слід приділити 
увагу пошуку нових ринків збуту. Аналогічного 
підходу потребує стратегічно-господарська 
група «насосні агрегати для підприємств кому-
нального господарства».

Загальний стан портфеля бізнесу ТОВ «Сум-
ський машинобудівний завод» характеризу-
ється середнім рівнем збалансованості. За 
жодною стратегічно-господарською групою 
підприємство не має позицій лідера у галузі. 
Однак це є нормальним з огляду на специфіку 
галузі. Рівень конкурентоспроможності розгля-
нутих господарських груп є досить високим, 

Рис. 2. Динаміка обсягів збуту насосних агрегатів  
ТОВ «Сумський машинобудівний завод» у 2007–2018 роках

Джерело: побудовано автором
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що свідчить про можливість розвитку підпри-
ємства в майбутньому.

Матриця портфоліо-аналізу [11] базується 
на використанні внутрішньої торгової статис-
тики підприємства, досліджує стан його про-
дуктового портфеля відносно лідера продажів 
і будується на основі двох критеріїв, таких як 
темп приросту обсягів збуту продукції та від-
носна частка стратегічно-господарської групи в 
продуктовому портфелі підприємства (рис. 4).

З рис. 4 видно, що основою продуктового 
портфеля ТОВ «Сумський машинобудівний 
завод» є стратегічна товарна група насосних 
агрегатів для підприємств теплової та атом-
ної енергетики, яка за результатами 2018 року 
забезпечила 44,85% продажів. Слід зазначити, 
що у 2007–2011 роках ця група входила до аут-
сайдерів. Найближчим наслідувачем лідера 
продуктового портфеля є стратегічна товарна 
група запасних частин до насосних агрегатів, 
що перебуває в зоні ABD-матриці та забезпечує 
41,19% продажів (на 3,66% менше, ніж у лідера). 
Для цієї групи рекомендується застосувати 
стратегію гонки за лідером, ключовими скла-
довими якої у цьому разі повинні бути заходи 
з інтенсифікації зусиль щодо забезпечення 
просування або стратегія утримання позиції. 
Слід зазначити, що у 2012–2017 роках ця група 
була лідером продуктового портфеля, а на 
кінець 2018 року демонструє значне скупчення 
до лідера, що свідчить про стабільність позиції 
стратегічної групи.

Потрапляння двох стратегічних груп до зони 
CEF-матриці свідчить про їх аутсайдерські пози-

ції. Стратегічна група насосних агрегатів для 
підприємств металургійного комплексу харак-
теризується низькою прибутковістю, причому 
їй притаманне щорічне падіння обсягів прода-
жів (-26,2% порівняно з 2017 роком). Участь цієї 
групи в покритті постійних витрат незначна, а 
рівень її маркетингової значущості є низьким. 
Для цієї групи рекомендуємо використати 
стратегію елімінації. Стратегічна товарна група 
насосних агрегатів для підприємств комуналь-
ного господарства хоча й показує незначні 
обсяги продажів у минулих періодах та забез-
печує низький внесок у покриття постійних 
витрат, проте характеризується значним рів-
нем маркетингової значущості. Беручи це до 
уваги, вважаємо, що для цієї стратегічної групи 
доцільно використати стратегію інвестування.

Дислокація стратегічної товарної групи 
насосних агрегатів для підприємств нафтопе-
реробки та нафтохімії у зоні ACDF-матриці свід-
чить про середній рівень розвитку та нішевість 
позицій групи, хоча тяжіння до правого верх-
нього кутка зони сигналізує про певні кризові 
процеси. Беручи до уваги те, що до 2011 року ця 
група утримувала лідерські позиції продукто-
вого портфеля підприємства, а також наявний у 
її складових інноваційний потенціал, вбачаємо 
за доцільне порекомендувати використання 
стратегії інвестування (переважно в НДДКР).

Матриця Shell/DPM [1; 2; 4] має розмірність 
3×3 та будується на основі двох інтегральних 
критеріїв, таких як привабливість ринку та кон-
курентоспроможність стратегічної товарної 
групи (рис. 5). Під час визначення рівня прива-

Рис. 3. Матриця BCG для ТОВ «Сумський машинобудівний завод» у 2018 році
Джерело: побудовано автором
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бливості ринку враховано такі субпоказники, як 
обсяг сегменту (ринку); темпи зміни сегменту 
(ринку); купівельна спроможність сегменту 
(ринку); рівень рентабельності; логістично-
розподільчі витрати; економіко-правові обме-
ження; рівень конкуренції. Під час визначення 
рівня конкурентоспроможності стратегічних 
товарних груп враховано такі субпоказники, 
як кадровий та науково-дослідний потенціал; 
рівень якості продукції; рівень новизни продук-
ції; рівень доступу до каналів розподілу; імідж 
підприємства; необхідні інвестиції для обслуго-
вування стратегічної товарної групи.

Відповідно до матриці Shell/DPM (рис. 5) 
стратегічна товарна група насосних агрегатів 
для підприємств нафтопереробки та нафтохімії 
дислокується у квадранті 4 зони аутсайдерів. 
Для цієї групи товарів доцільно порекоменду-
вати посилення контроля над грошовими пото-
ками та прибутком. Щонайменше підприємству 
потрібно намагатися утримувати стратегічну 
товарну групу у цьому стані, поки вона прино-
сить прибуток. Якщо ситуація буде стабільно 
погіршуватися, слід вжити заходів щодо згор-
тання бізнесу. Можна також розглянути варі-
анти дій щодо нарощення конкурентних пере-
ваг цієї групи на нових ринках збуту.

Розміщення стратегічної товарної групи 
насосних агрегатів для металургійного комп-
лексу у квадранті 2 зони аутсайдерів свідчить 
про те, що перспектив для розвитку на стаг-
нуючому ринку не існує. У ситуації, що скла-
лась, необхідно перетворити наявні активи на 

грошову масу. У майбутніх періодах рекомен-
дується використати згенеровані ресурси для 
підтримання та розвитку стратегічної товар-
ної групи насосних агрегатів для підприємств 
нафтопереробки та нафтохімії.

Щодо насосних агрегатів для підприємств 
комунального господарства можна стверджу-
вати про значний потенціал розвитку на основі 
впровадження інноваційних рішень. Необхідно 
інвестувати у розвиток цієї стратегічної групи. 
Розвиток повинен перш за все базуватись на 
товарних та процесних інноваціях. Обсяг і 
план інвестування необхідно формувати після 
ретельного та детального аналізу галузі, а 
також розроблення заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності продукції.

Дислокація двох стратегічних груп на межі 
квадрантів 3 та 6 свідчить про їх відносно 
стабільне положення на ринку та домінуючі 
позиції в товарному портфелі підприємства. 
Стратегічним орієнтиром для ТОВ «Сумський 
машинобудівний завод» є збереження досяг-
нутих стратегічних позицій. Ці стратегічні групи 
забезпечують необхідні фінансові засоби для 
самофінансування та акумулюють додаткові 
кошти для інвестицій в інші перспективні галузі 
бізнесу (зокрема в розвиток насосних агрегатів 
для підприємств комунального господарства).

Зведена таблиця за результатами імплемен-
тації матричних методів портфельного аналізу 
подана нижче (табл. 1).

Висновки з проведеного дослідження. Під-
биваючи підсумки за результатами проведе-

 
Рис. 4. Матриця портфоліо-аналізу  

для ТОВ «Сумський машинобудівний завод» у 2018 році
Джерело: побудовано автором
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Рис. 5. Матриця Shell/DPM для ТОВ «Сумський машинобудівний завод» у 2018 році
Джерело: побудовано автором

ного аналізу, можемо говорити про гармо-
нійну структуру продуктового портфеля ТОВ 
«Сумський машинобудівний завод» із вираже-
ними лідерами та аутсайдерами. Усі викорис-
тані методики портфельного аналізу свідчать 

про необхідність виключення зі складу про-
дуктового портфелю стратегічної господар-
ської групи насосних агрегатів для підприємств 
металургійного комплексу. Головною метою 
спрямування інвестиції є стратегічна господар-

Таблиця 1
Стратегічні рекомендації за результатами імплементації  

матричних методів портфельного аналізу
Стратегічно-господарська 

група Матриця BCG Матриця 
портфоліо-аналізу Матриця Shell/DPM

Насосні агрегати 
для підприємств 
нафтопереробки та 
нафтохімії

Стратегія розвитку Стратегія 
інвестування

Стратегія поступового 
продовження бізнесу, 
стратегія часткового 
згортання

Насосні агрегати для 
підприємств теплової 
атомної енергетики

Стратегія 
утримання 
конкурентних 
переваг

Стратегія 
утримання позицій

Стратегія генератора 
грошових коштів, 
стратегія прибуткового 
росту

Насосні агрегати для 
підприємств металургійного 
комплексу

Стратегія елімінації Стратегія елімінації Стратегія часткового 
згортання зі зміною 
структури

Насосні агрегати для 
підприємств комунального 
господарства

Стратегія розвитку Стратегія 
інвестування

Стратегія посилення 
конкурентних переваг

Запасні частини до 
насосних агрегатів

Стратегія підтримки 
конкурентних 
переваг

Стратегія гонки за 
лідером, стратегія 
утримання позицій

Стратегія генератора 
грошових коштів, 
стратегія прибуткового 
росту

Джерело: узагальнено автором

 
6, 8, 9 – Зона лідера 

3, 5, 7 – Зона змін (перехідного стану) 

1, 2, 4 – Зона аутсайдера 
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ська група для підприємств комунального гос-
подарства. Розвиток цієї групи повинен здій-
снюватися на інноваційних принципах. Значна 
увага повинна буди приділена розробленню 
та впровадженню товарних і процесних інно-
вацій. Вжиття стратегічних заходів щодо утри-
мання позицій є необхідним для двох стра-
тегічно-господарських груп, таких як запасні 
частини до насосних агрегатів та насосні агре-
гати для підприємств теплової атомної енерге-
тики. Товари цих груп переважно перебувають 

на етапі зрілості життєвого циклу й потребують 
впровадження процесних інновацій, хоча не 
слід залишати поза увагою заходи щодо роз-
ширення цих продуктових груп, а також посту-
пової модернізації продукції.

Подальші дослідження будуть спрямову-
ватись на розроблення методичних рекомен-
дацій для формування комплексу дій щодо 
вибору стратегічних напрямів розвитку з ура-
хуванням специфіки діяльності промислових 
підприємств.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PERSPECTIVES FOR FURTHER DEVELOPMENT OF RETAIL ENTERPRISES

В ході дослідження перспектив подальшого розвитку роздрібних підприємств проаналізовано 
основні спрямування потреб та вподобань сучасних споживачів, які істотно впливають на діяль-
ність роздрібних підприємств у мінливому ринковому середовищі. Визначено основні перспек-
тиви розвитку роздрібних підприємств для успішної господарської діяльності на конкурентному 
ринку. Запропоновано інструменти для виконання поставлених завдань. Наведено очікувані 
результати від вжиття запропонованих заходів та використаних інструментів для визначення пер-
спектив подальшого розвитку роздрібних підприємств. Застосування на практиці запропонова-
них напрямів діяльності забезпечить роздрібним підприємствам покращення економічної ефек-
тивності торговельного процесу та додаткові конкурентні переваги.

Ключові слова: роздрібна торгівля, роздрібні підприємства, дослідження споживачів, вподо-
бання споживачів, попит, перспективи розвитку.
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В ходе исследования перспектив дальнейшего развития розничных предприятий проанали-
зированы основные направления потребностей и предпочтений современных потребителей, 
которые существенно влияют на деятельность розничных предприятий в меняющейся рыноч-
ной среде. Определены основные перспективы развития розничных предприятий для успешной 
хозяйственной деятельности на конкурентном рынке. Предложены инструменты для выполнения 
поставленных заданий. Приведены ожидаемые результаты от предложенных мер и использова-
ния инструментов для определения перспектив дальнейшего развития розничных предприятий. 
Применение на практике предложенных направлений деятельности обеспечит розничным пред-
приятиям улучшение экономической эффективности торгового процесса и дополнительные кон-
курентные преимущества.

Ключевые слова: розничная торговля, розничные предприятия, исследования потребителей, 
предпочтения потребителей, спрос, перспективы развития.

The objective of the article is to study the influence of consumer sentiment on the further develop-
ment and prospects of retail establishments. In order to achieve this goal, the following tasks need to 
be solved: to monitor the latest trends in consumer inquiries when purchasing and consuming prod-
ucts, as well as to identify the main trends that can be traced in the activities of retail establishments at 
present. This will determine the prospects for their successful operation in a changing business envi-
ronment. The theoretical basis of the research is the achievements of overseas and domestic scientists, 
as well as data of analytical research organizations. In order to achieve this goal, general scientific and 
special research methods were used, namely: structural-logical analysis, method of analysis and syn-
thesis, techniques of logical generalization. Prospects for further development of retail establishments 
the main directions of needs and preferences of modern consumers, which considerably influence the 
activity of retail enterprises in a changing market environment, have been analyzed in the research. 
The data of research company Nielsen, which allowed determining consumer sentiment to date, is 
analyzed. Due to this, the main perspectives of the development of retail establishments for successful 
business activity in the competitive market are determined. Proposed tools for fulfilling the tasks. The 
expected results of proposed measures and used tools for prospects of further development of retail 
establishments are presented. The practical application of the proposed activities will provide retailers 
with improved economic efficiency of the trading process and additional competitive advantages.

Key words: retail trade, retail establishments, consumer research, consumer preferences, develop-
ment prospects.

Постановка проблеми. Роздрібна торгівля 
є останньою ланкою в ланцюзі руху товарів 
від виробника до кінцевого споживача, де за 
останній час відбулися суттєві зміни, зокрема 
зміни у форматах магазинів, формах та мето-
дах торгівлі, наданні торговельних послуг спо-
живачам, використанні торговельного облад-
нання, рекламі товарів у місті продажу. Таким 
перетворенням вона перш за все зобов’язана 
мінливим запитам і вподобанням цільового 
ринку, тому сучасні роздрібні підприємства у 
своїй діяльності нагальним завданням повинні 
ставити не тільки залучення уваги споживачів, 
але й утримання їх, формуючи високий ступінь 
лояльності. Це дасть змогу роздробу покра-
щити показники економічної ефективності тор-
говельного процесу в умовах невизначеності 
бізнес-середовища, а також забезпечить пер-
спективи подальшого конкурентного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перспективам розвитку роздрібних підпри-
ємств присвячені праці низки українських 
учених, серед яких варто виділити роботи 
В.В. Апопія, Н.Б. Ільченко, Н.М. Соломянюк, 
Н.М. Тягунової, Л.В. Іржавської, А.А. Мазаракі, 
В.Д. Лагутіна, А.Г. Герасименко, М.В. Чорної, 
О.С. Шумило, Т.М. Гончаренко. Проте через 

постійні зміни попиту цільового ринку, розви-
ток науково-технічного прогресу, прискорення 
темпу життя сучасних споживачів, а також 
інших чинників виникає необхідність обов’яз-
кового дослідження потреб цільового ринку та 
пошуку інструментів для стабільного розвитку 
роздрібних підприємств.

Метою статті є дослідження впливу спо-
живацьких настроїв на подальший розвиток 
та перспективи діяльності роздрібних підпри-
ємств. Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити такі завдання, як проведення 
моніторингу останніх тенденцій у споживаць-
ких запитах під час здійснення купівель та спо-
живання продукції, з’ясування основних напря-
мів, які простежуються в діяльності роздрібних 
підприємств сьогодні. Це дасть змогу визна-
чити перспективи їх успішного функціонування 
в мінливому бізнес-середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пошук перспектив подальшого успішного ринко-
вого існування спонукає роздрібні підприємства 
до розшуку й отримання своєчасної та достовір-
ної інформації про споживачів, їх потреби та впо-
добання щодо товарів та обслуговування.

У сучасних споживачів спостерігаються 
зростаючий скептицизм до товарів, осла-
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блення лояльності до товарів, брендів, що під-
силюється стурбованістю до безпеки, якості, 
складу товарів, які ними вибираються. Вони все 
більше цінують свій час, відносини між людьми, 
потребують сприйняття своїх потреб і бажань. 
Також своєю поведінкою вони не лише нама-
гаються показати бізнесу, що вони є об’єктами 
для продажу товарів або послуг, але й вима-
гають визнання та надання можливостей для 
самореалізації.

Емоції, цінності, культурні особливості спо-
живача-особистості стають домінуючими під 
час вибору товарів або послуг, що спонукає 
роздрібні підприємства пропонувати товари, 
які спроможні задовольнити емоційну природу 
споживачів. На думку професора Гарвардської 
школи Х. Алдера, що є відомим ученим у галузі 
нейролінгвістичного програмування (НЛП), 
необхідною наукою про клієнта є клієнтістіка, 
що синтезує, зокрема, маркетинг і НЛП. Сучас-
ний або майбутній ринок – це ринок індивіду-
альних покупців, що мають індивідуальні вну-
трішні потреби та цінності, й на ньому будуть 
взаємодіяти два розуми, а саме продавця та 
споживача, що включають свідомі та несвідомі 
елементи.

Отже, дізнатися справжні, приховані вну-
трішні несвідомі потреби споживачів є важ-
ким завданням для роздрібних підприємств, 
тому вони повинні бути озброєні новими зна-
ннями про споживачів та їх потреби для їх задо-
волення та збільшення впливу на прийняття 
рішення про купівлю, що дасть змогу роздріб-
ним підприємствам покращити низку економіч-
них показників.

Так, згідно з даними міжнародної компанії-
вимірювача “Nielsen” [1], яка постійно прово-
дить дослідження щодо концепцій споживаць-
ких настроїв, та з інформаційними матеріалами 
інтернет-джерел [2; 3] визначено, що найближ-
чими роками прихильність споживачів буде 
залежить від таких показників.

1) Простота та зручність під час задоволення 
попиту. Через те, що частка міського населення 
зростає, збільшуються час у дорозі та заван-
таженість транспорту, як наслідок, зростає 
потреба доступності Інтернету, збільшуються 
години, проведені онлайн. Виникає потреба 
зручності купівель. Згідно з аналітичними 
даними 56% людей завжди шукають магазини 
якомога ближче до будинку, а 43% вважають 
за краще здійснювати покупки швидко [2]. 
Останнім часом спостерігається популярність 
саме форматів магазинів «біля будинку», який 
вважається найзручнішим форматом для тих, 
хто живе в мобільному режимі та має потребу 
в якісних продуктах на щодень. У магазинах 
зазначеного формату дається можливість зро-

бити необхідні купівлі без зайвих витрат часу 
та коштів, а асортимент оптимізовано під кон-
кретні потреби локального співтовариства, що 
задовольняє попит на зручність.

2) Зменшення розмірів домогосподарств. 
Домогосподарства є споживачами вироблених 
підприємствами благ, користувачами товарів 
та послуг. Згідно з даними Державної служби 
статистики України на початок 2000 р. середній 
розмір домогосподарств становив 2,76 осіб, у 
2006 р. – 2,6 особи, а вже на 2017 р. – 2,5 особи, 
що вказує на поступове зменшення їх чисель-
ності. Із загальної кількості домогосподарств у 
2017 р. 22,6% складалися з однієї особи, най-
більша частка (30,8%) – з двох, 24,6% – з трьох, 
13,9% – з чотирьох, 8,1% – з п’яти й більше 
осіб [4]. Зменшення кількості осіб домогоспо-
дарств стало наслідком суцільного зменшення 
чисельності мешканців нашої країни за останні 
роки через вплив низки чинників політичного, 
соціально-демографічного та економічного 
характеру. Отже, провідною функцією домо-
господарств є споживання товарів та послуг, 
що утворюють найважливішу складову час-
тину ефективного попиту. Зменшення розмі-
рів домогосподарств та, відповідно, попиту на 
товари й послуги спричиняє зниження обсягу 
національного виробництва нових товарів та 
послуг, що негативно впливає на економічний 
стан роздрібних підприємств.

3) Зміни гендерних ролей та стереотипів. 
Останнім часом все більше жінок наполегливо 
працюють, будують кар’єру, займають високі 
посади тощо. Еволюція соціальних ролей жінок 
та чоловіків також впливає на особливості спо-
живчого попиту. Це стає причиною того, що 
обидва гендери абсолютно по-різному сприй-
мають процес покупки та по-різному відчува-
ють наслідки цього процесу (табл. 1).

Отже, складним завданням роздрібних під-
приємств стає одночасне врахування вподо-
бань та задоволення потреб чоловіків-спожи-
вачів та жінок-споживачів, тому роздрібним 
підприємствам потрібно розрізняти, як зміню-
ється їх роль та поведінка під час здійсненні 
купівлі, як зробити привабливим місце купівлі 
для усіх представників обох статей.

4) «Старіння» населення. Дані досліджень [4] 
зазначають, що, відповідно до національного 
демографічного прогнозу, в Україні до 2025 р. 
частка осіб старше 60 років становитиме 25% 
загальної чисельності населення, віком 65 років 
і більше – 18,4%, а у 2030 р. – більше 26% і 20% 
відповідно. Люди похилого віку мають свої 
потреби, пріоритети в купівлі речей [5, с. 92]. 
Збільшення числа літніх споживачів приводять 
до ще більшої потреби у зручності купівель в 
усіх її проявах.
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5) Поширення технологій. Розширення тех-
нологій з часом все сильніше зростає, адже 
великі корпорації інвестують в нові техноло-
гічні рішення для звільнення часу споживачів. 
Також зростає підключення Інтернету, що стає 
причиною створення зручності завжди й спеці-
ально для споживачів, наприклад замовлення 
необхідних товари онлайн, що дає змогу ско-
ротити час на їх придбання. Також споживачі 
стали більш обізнаними про продукти, які вони 
купують, і про те, що вони споживають. Це ще 
раз доводить те, що вони краще поінформо-
вані про товари, магазини та процеси, що в них 
відбуваються.

6) Зростання ролі здоров’я та благополуччя. 
Здоров’я, безпека та благополуччя набувають 
останнім часом більшого значення і, ймовірно, 
стануть ще важливішими через зростання 

переліку захворювань, що впливають на спо-
сіб життя. Кількість цих захворювань зростає 
разом з тривалістю життя людей та промисло-
вим розвитком країн. Це впливає на структуру 
попиту серед споживачів (продукти здорового 
харчування, технологічні рішення й прилади 
для людей літнього віку, хворих та людей з 
обмеженими фізичними можливостями). Крім 
того, піклування про своє здоров’я збільшує 
попит на екологічні товари та технології (напри-
клад, підвищення енергоефективності та еко-
логічно чистих технологій) [4].

Проведене дослідження вподобань сучасних 
споживачів разом з основними тенденціями, 
які простежуються в роздрібній торгівлі, згідно 
з попереднім аналізом [2; 3; 6–9], дає можли-
вість визначити основні напрями в перспекти-
вах розвитку ритейлу, які здатні забезпечити 

Таблиця 1
Поведінка покупців-жінок та покупців-чоловіків під час здійснення купівель

Жінки Чоловіки
Особливості як покупців

– Імпульсивність;
– ірраціональність;
– отримують задоволення від покупок;
– легко відволікаються;
– бережливість;
– купують «про запас».

– Раціональність;
– впевненість;
– швидкість прийняття рішення про купівлю това-
рів (особливо великих та дорогих предметів);
– цілеспрямованість;
– легке залучення.

Мета відвідування магазинів
– Дізнатися про запропонований вибір това-
рів, їх ціну та акційні пропозиції;
– забезпечити родину необхідними товарами 
побуту, харчування, одягу тощо;
– підняти настрій, відволіктися від повсяк-
денності;
– «познайомитися» з товарами, зокрема роз-
гледіти, поторгати, поміряти, скуштувати;
– задовольнити потребу «побалувати» дітей, 
купуючи їм не завжди корисні речі.

– Холостяк вибирає товари для себе;
– допомога дружині, яка працює на рівні з ним 
або навіть більше та не має часу на покупки;
– купівля товарів для побуту разом з дружиною;
– «просто так» щоби подивитися, дізнатися чи 
порівняти (магазини техніки);
– дізнатися про новинки.

Плюси під час відвідування магазину
– Проводять багато часу в магазинах;
– зацікавлені в покупці «дрібниць»;
– довго вирішують, проте більше купують;
– для багатьох шопінг є відпочинком;
– люблять поговорити з консультантами;
– роблять більше спонтанних покупок;
– купують із задоволенням;
– позитивно реагують на яскраве упакування 
та оформлення.

– Легко залучаються до покупки;
– піддаються на вмовляння;
– швидше купують дорогий товар;
– швидше купують декілька товарів, якщо їм так 
простіше чи зручніше;
– більш поступливі на прохання дітей про соло-
дощі та іграшки;
– якщо зацікавлені в купівлі, то з більшою віро-
гідністю її здійснять.

Мінуси під час відвідування магазину
– Частіше планують купівлі;
– можуть відмовитися від купівлі з незрозумі-
лих причин;
– схильні до тривалого прийняття рішення 
щодо купівлі, особливо дорогого товару;
– частіше звертають увагу на цінники, знають 
ціну товарів-конкурентів.

– Швидко рухаються магазином і витрачають 
менше часу на його відвідування;
– не люблять ставити запитання консультантам;
– складно привернути їх увагу;
– не отримують задоволення від відвідування 
магазинів.

Джерело: складено автором
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Таблиця 2
Перспективи подальших напрямів розвитку роздрібних підприємств

№

Основні 
перспективи 

розвитку 
ритейлу

Інструменти Очікувані результати

1 Персоналізація Сучасні 
програмні 
комплекси з 
дослідження 
поведінки 
споживачів

Після збирання даних про споживачів та сегментування 
очікується створення контентів і відповідних тригерів 
за вподобаннями з максимальною візуалізацією, а 
також комплексним впливом кольорів, звуку, руху. Це 
дасть змогу роздробу використовувати персональну 
інформацію про споживача й дасть право вибудувати 
особливі, індивідуальні відносини з кожним споживачем, 
помітно підвищити якість обслуговування. Також на 
основі інсайтів з поведінки покупців у магазині, їх 
взаємодії з товарами, участі в програмах лояльності та 
фідбеку слід розробляти ефективні стратегії програм 
лояльності тощо.

2 Автоматизація 
торгівельного 
залу

Новітні 
технологічні 
платформи, а 
саме IT-сервіс 
для системного 
управління 
брендом та 
продажом 
товарів

Інтелектуальна аналітика, візуалізація допоможуть 
вивільнити персонал торгового залу, скоротити витрати, 
збільшити лояльність до магазину, привернути увагу 
покупців до акцій, залучити до комунікацій, спонукати 
до додаткових та супутніх купівель тощо.

3 Створення 
динамічного 
ланцюгу 
постачання

Внутрішні 
хмарні додатки

Забезпечать прозорість ланцюга постачання й 
оновлення інформації про процеси в реальному 
часі, а також дадуть змогу ефективніше спланувати 
товарний асортимент, заходи мерчандайзингу, 
оптимізувати замовлення. Також з’являється можливість 
координувати постачання з декількох локацій, 
скорочувати час постачання товару й оперативно 
поповнювати запаси за необхідності.

4 Оптимізація 
управління 
асортиментом

Сучасні 
програмні 
комплекси, 
новітні 
технологічні 
платформи, а 
саме IT-сервіс

Представлення товарів, розташування та їх оформлення, 
контроль цін дадуть змогу своєчасно забезпечити 
магазини необхідними товарами та ефективно й 
своєчасно розташовувати на місцях, вчасно оновлювати 
робочі процеси та оптимізувати діяльність штату 
продавців і мерчандайзерів.

5 Розвиток 
онлайн-продажу 
товару

Мобільні 
технологічні 
засоби

Вдосконалення інтернет-сторінок товарів ритейлу за 
рахунок максимальної візуалізації презентацій товару на 
головній сторінці, 3D-зображень, грамотного зонування 
каталогу товарів, заходів комплексного впливу, а саме 
кольорів, звуку, руху; створення клієнтської бази. 
Результатом є залучення уваги споживачів у будь-якому 
зручному для них місті, розширення меж присутності 
ритейлу, збільшення прибутку.

6 Безмежна 
взаємодія з 
простором 
споживача

Новітні 
технологічні 
розробки

Пропонування продукції безпосередньо споживачу 
в будь-яке місце перебування та в необмежений час 
(концерти, спортивні заходи, пікніки тощо) забезпечить 
лояльність споживачів і, як наслідок, збільшить 
прибуток.

7 Магазини з 
обмеженою 
кількістю 
співробітників

Новітні 
технологічні 
та мобільні 
розробки

Такі магазини особливо ефективні для того, щоби 
тримати їх відкритими 24 години на добу в тих міських 
районах, де вміст цілодобового повноцінного штату 
персоналу невигідний, та в сільських районах, де 
наявність укомплектованого магазину взагалі не була б 
економічно доцільною.
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збільшення обсягів продажів та ефективність 
діяльності в мінливому мікро- та макросередо-
вищі (табл. 2).

Висновки з проведеного дослідження. Під-
биваючи підсумки, відзначаємо, що потреби 
та вподобання сучасних споживачів спонука-
ють роздрібні підприємства до впровадження 
в діяльність новітніх напрямів діяльності, які 
надаватимуть нові перспективи розвитку роз-
дрібних підприємств. Так, персоналізація дасть 
змогу підвищити лояльність споживачів та 
дасть їм унікальний споживчий досвід; авто-
матизація торговельного залу забезпечить 
зручність купівель для споживачів та дасть 
змогу краще контролювати торговельні опе-

рації ритейлу; створення динамічного ланцюга 
постачання дасть право своєчасно забезпечити 
роздрібні підприємства необхідними товарами 
у відповідній кількості та відповідний час; опти-
мізація управління асортиментом дасть змогу 
пропонувати товари, які краще задовольняти-
муть потреби споживачів; розвиток онлайн-
продажів дасть можливість бути поряд зі спо-
живачами в необмежений час та зручному для 
них місці; створення магазинів з обмеженою 
кількістю співробітників дасть змогу уникнути 
зайвих витрат. В подальших дослідженнях 
доцільними є детальний розгляд кожного з пер-
спективних напрямів діяльності та визначення 
потенційного ефекту від його впровадження.
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ROLE OF MARKETING IN INCREASING COMPETITIVENESS  
OF AGRARIAN ENTERPRISES

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДВИЩЕННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

The article has been dedicated to studying the features of applying marketing approaches for increas-
ing competitiveness of agrarian enterprises. The definition of the term “competitiveness of agrarian 
enterprises” has been interpreted. The factors, which might determine competitiveness of agrarian 
enterprises, have been provided. The importance of marketing in the business activity of agrarian enter-
prises as the base of efficient management for achieving competitive advantages has been considered. 
A set of tasks has been formed, which could be solved by applying the organization of the marketing 
activity in agrarian enterprises. Main directions in developing the marketing strategy on increasing com-
petiveness of agrarian enterprises have been suggested. It has been determined and characterized that 
the methodological instrument “benchmarking” has been used lately for estimating the competitive 
position of agrarian enterprises. It has been determined that marketing plays the main role in efficient 
functioning of the agrarian complex and serves as an element for efficient increase in competitiveness 
of agrarian enterprises.

Key words: competitiveness, agrarian enterprise, marketing, factors, marketing research, strategy, 
benchmarking.

Статья посвящена изучению особенностей применения маркетинговых подходов к повыше-
нию конкурентоспособности аграрных предприятий. Исследована трактовка понятия «конкурен-
тоспособность аграрных предприятий». Приведены факторы, которыми может определяться кон-
курентоспособность аграрного предприятия. Рассмотрено значение маркетинга в деятельности 
аграрных предприятий как основы эффективного управления по достижению ими конкурентных 
преимуществ. Сформирован ряд задач, которые можно решить с помощью организации марке-
тинговой деятельности в аграрных предприятиях. Предложены основные направления разра-
ботки маркетинговой стратегии по повышению конкурентоспособности аграрных предприятий. 
Указано, что в последнее время для оценивания конкурентной позиции аграрных предприятий 
все чаще используется методический инструментарий, такой как бенчмаркинг. Установлено, что 
маркетинг играет основную роль в эффективном функционировании аграрного комплекса и 
выступает элементом эффективного повышения конкурентоспособности аграрных предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность, аграрное предприятие, маркетинг, факторы, мар-
кетинговые исследования, стратегия, бенчмаркинг.
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Стаття присвячена вивченню особливостей застосування маркетингових підходів до підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств, адже підвищення конкурентоспроможності 
аграрних підприємств нині є одним з найважливіших завдань економіки нашої держави. Ефек-
тивна діяльність підприємства можлива лише за умови комплексного вивчення ринку, рівня його 
попиту, виявлення найбільш ефективних каналів збуту продукції, використання принципів та 
методів маркетингу, що дає змогу оцінити конкурентоспроможність інших учасників продоволь-
чого ринку, вибрати ринкову нішу та змінити структуру виробництва з урахуванням ринкового 
попиту. Використано загальнонаукові методи, методи пізнання та узагальнення для розкриття 
сутності та необхідності використання маркетингу в аграрній сфері економіки. Досліджено трак-
тування поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств» вітчизняними та зарубіжними 
науковцями. Наведено чинники, якими може визначатися конкурентоспроможність аграрного 
підприємства з огляду на особливості аграрного сектору економіки. Розглянуто значення мар-
кетингу в діяльності аграрних підприємств як основи ефективного управління щодо досягнення 
ними конкурентних переваг, що дасть змогу підприємству покращити економічне становище на 
ринку. Сформовано низку завдань, які можна вирішити за допомогою організації маркетингової 
діяльності в аграрних підприємствах. Запропоновано основні напрями розроблення маркетин-
гової стратегії щодо підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Зазначено, що 
останнім часом для оцінювання конкурентної позиції аграрних підприємств все частіше викорис-
товується методичний інструментарій, такий як бенчмаркінг. Встановлено, що маркетинг відіграє 
основну роль в ефективному функціонуванні аграрного комплексу та виступає елементом ефек-
тивного підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність, аграрне підприємство, маркетинг, чинники, 
маркетингові дослідження, стратегія, бенчмаркінг.

Formulation of the problem. The efficient 
activity of an enterprise is possible only in case 
of the complex study of the market, levels of 
demand, determination of efficient distribution 
channels, application of principles and methods 
of marketing, which makes possible to estimate 
the competitiveness of other participants of the 
food market, select the market niche and change 
the production structure considering the demand 
at the market. Nowadays there are many market 
players including players on the agrarian market 
which possess the necessary technological poten-
tial and which are capable of producing high-qual-
ity goods although but they are unable to work 
efficiently at the market. Most frequently, it is 
caused by the fact that the agrarian enterprises do 
not have the accurate marketing strategy, focused 
on certain target groups of consumers, which has 
been developed considering competitive advan-
tage and the existing capacities of the enterprise.

Analysis of recent researches and publica-
tions. The issue of regulating the competitive-
ness of enterprises with the consideration of 
marketing has been studied in works by many 
foreign scientists, in particular М. Porter [11], 
М. Kastens [12], N. Paley [13], R. Urse [14] and 
others. Certain issues of providing competive-
ness of the agrarian enterprise by marketing 
and other methods have been considered and 
represented in the works of domestic scientists: 
М.V. Makarenko [3], S.М. Boniar, V.V. Arestenko 
[1], А.V. Cherep, Т.О. Veremeichuk [10], А.S. Pol-
torak [5] and many others.

Moreover the issue of increasing the compet-
itiveness of enterprises in the agrarian complex 

with the application of marketing approaches 
has not been studied sufficiently and requires 
further investigation. Under the conditions of 
the transition economy, the Ukrainian agrarians 
should focus their business activity exclusively 
on the market. International experience proves 
that marketing-focused strategies enable enter-
prises to achieve best results of functioning at 
the market.

The purpose of the article is to ground the 
application of marketing approaches with the pur-
pose of increasing the competitiveness of agrarian 
enterprises at the contemporary stage of develop-
ment in the world economy.

Presentation of the main research mate-
rial. The need to increase the competiveness of 
agrarian enterprises nowadays is one of the most 
essential tasks of the economy in our country. 
With the increase in amounts of food import, con-
sidering the vital social and economic importance 
of the agrarian sector, the problem of increasing 
its competitiveness retains special meaning. It is 
rather hard to explain the term competitiveness 
using specific parameters and indices. In the sci-
entific literature competitiveness is described 
generally. Most authors consider competitiveness 
as the possibility of an enterprise to sell the pro-
duce efficiently under the conditions of the com-
petitive market.

The most complete definition of the term com-
petitiveness of an enterprise was provided in the 
work by V.P. Sladkevych: “it is the comparative 
advantage over other enterprises of the industry 
in the country and abroad” [6]. The researcher 
considers almost all factors of forming competive-
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ness: the presence of components of the compet-
itiveness of the enterprise (external and internal 
markets), level of competiveness has been deter-
mined not in general but considering the compet-
itors which work on the same market.

Scientist O.L. Trukhan [9] grounds the com-
petitiveness of enterprises as the possibility to 
achieve a high level of competitiveness only under 
the conditions when an enterprise possesses a 
set of competitive advantages. According to the 
author, the competiveness is based on the theory 
of competitive advantages. At that, the enterprise 
continues to care for improving those advantages, 
always being ahead of competitors since each 
advantage sooner or later might be adopted by 
competitors.

According to V.M. Tomchak [8] the compe-
tiveness of agrarian enterprises is “the ability of 
subjects of the economic activity in the agrarian 
sphere to adapt to new conditions of running the 
business, use its competitive advantages and win 
in the competitive battle at the markets of agricul-
tural produce an services, maximal efficiently use 
land resources, satisfy the needs of customers as 
much as possible by analyzing the structure of the 
market and flexible reaction to changes in the con-
juncture of the market”.

Competitiveness as a category determines 
the functional result of applying numerous 
competitive factors at different levels and seg-
ments of the market. It is a generalized index 
of the activity of enterprises, their ability to use 
resources efficiently.

Reflecting almost all aspects of the economy, 
competitiveness determines solvency, financial 
stability of enterprises, its place on the market and 
therefore it is always the center of attention.

Competiveness of agrarian enterprises can 
be considered in two aspects: external (estima-
tion of the enterprises at the market) and inter-
nal (estimation of economic indices of activity 
of the enterprise). Moreover competitiveness of 
enterprises can be determined by the following 
factors [7] (fig. 1).

Competitiveness of agrarian enterprises 
possesses certain features, connected with the 
peculiarities of agrarian enterprises as a type of 
the business activity; a high level of competi-
tion among agrarian producers; a large number 
and variety of producers. In this situation, it is 
important for each producer to analyze compet-
itiveness and develop effective directions for 
improving it [4].

Marketing as a base of efficient management for 
achieving competitive advantages in the activity 
of agrarian enterprises becomes more and more 
essential. Marketing is one of the most important 
types of the economic and public activity, as well 
as the main link of strategic management, since its 
main idea is focused on needs of the target market 
and satisfaction of needs in a more efficient way 
than it is done by competitors.

Marketing provides influence on objective and 
subjective factors for improving competitiveness 
through operational restructuring of manufactur-
ing goods, distribution and servicing customers 
according to the requirements, and utilization of 
instruments of marketing communication and 
maintaining the positive image of producers at the 
market while promoting the goods at the market.

Despite the significant methodical and method-
ological base, experience of economically devel-
oped countries, the marketing activity on domes-
tic markets has not always been used efficiently. 

Fig. 1. Factors, which determine the level of competitiveness  
of the agrarian enterprise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors, which determine 
competitiveness of the 

enterprise 

High quality of produce 
and services 

Availability of the 
efficient marketing 

strategy 

High level of 
qualification of staff and 

management 

High technological level 
of production 

Availability of sources 
for financing 

Tax environment, in 
which the enterprise 

works 

Tooled system of 
distributing goods at the 

enterprise 

Stable financial 
position of the 

enterprise 



246

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Most frequently it is formal, at that, the purposes 
and tasks can be insufficiently grounded. Further-
more, the financial result of the business activity 
of enterprises is impacted by the high level of 
uncertainty, which constantly changes under the 
influence of environment and requires continuous 
adaptation in application of approaches to con-
stant analysis of the market. Besides the efficient 
introduction of the marketing activity can be used 
as an instrument for the innovation development 
of the enterprise. The most important tasks of the 
marketing activity for increasing the competitive-
ness of agrarian enterprises are: study the mar-
ket of producers and consumers for the specific 
goods, provision of the comparative estimation in 
the level of competitiveness of an enterprise and 
its produce; forecasting requirements of the mar-
ket and development of the marketing strategy for 
increasing the competitiveness of the enterprise 
and soon [2].

Organization of the marketing activity in the 
agricultural complex aims at solving the follow-
ing tasks:

– recovery of agricultural production;
– maximal satisfaction of consumers’ 

demands in vital food products (by quantity, qual-
ity and consumer properties) and enterprises in 
output raw materials for producing consumer 
products;

– provision of interregional exchange;
– entry to the internal and external food markets.
The existing practice of running business 

shows that the marketing approach to solving 
managerial issues is more often based under the 
conditions of innovation priority. The number of 
managers, who believe that the business should 
develop and be based on strategic marketing, 
increases [6]. We side with the opinion of con-
temporary scientists who suggest that the sys-
tem of strategic marketing planning in the agrar-
ian sphere should be aimed at supporting stable 
competitive advantages under the conditions of 
changes in the marketing environment. The mar-
keting strategy of the agribusiness entity is devel-
oped as an integral part of the general develop-
ment strategy. Its development is preceded by 
setting market goals of the enterprise. The devel-
opment of the marketing strategy of the agrarian 
enterprise can be organized by efforts of its staff, 
as well as involvement of the outside specialists 
to perform certain types of works. Basic strate-
gies of conquering advantages in the competi-
tive struggle for enterprises from the marketing 
point of view can be specified in the following 
directions.

1) Differentiation strategy, according to which 
the enterprise focuses its efforts on creation of 
goods and development of the marketing pro-

gram, which by its characteristics, is better in 
comparison with other competitors, it enables the 
enterprise to become a leader in the industry by 
a certain group of goods and thus provides the 
increase in demand on the market.

2) Strategy of providing low expenses, which 
is focused on achieving competitive advantages 
at the expense of cheaper production and distri-
bution of goods. As a result of such policy, it is 
possible to increase the market share but not the 
profit. Along with that, this strategy can be risky 
for the enterprise, which does not have sufficient 
resources, since it can lead to the temporary 
decrease in the number of consumers who use 
the produce of the enterprise.

3) Focus strategy, according to it, the enter-
prise focuses its efforts on production of goods 
targeted at a certain circle of consumers.

4) Strategy of widening the area of applica-
tion of the goods, which are sold firstly due to 
the determination of new ways for utilizing the 
product.

5) Strategy of standardizing marketing due to it 
specific advantages is formed in some cases that 
are the unification in the complex of marketing 
measures takes place for several markets includ-
ing the international market.

However, before entering the market with a 
certain marketing strategy, the agrarian enter-
prise should completely realize the positions 
of competitors, its possibilities and pay special 
attention to the directions of the competitive 
struggle, with the help of which the enterprise will 
fight the competitors.

In the last time to estimate the competitive posi-
tion of agrarian enterprises the method known as 
“benchmarking” has been used more frequently. 
This term means the comparative analysis of key 
factors for the success of the studied enterprise 
with its main competitors. This method makes 
possible to carry out precise calculations using 
easily available quantitative indices and indicators 
specific only for the agriculture, as well as helps to 
realize how the best enterprises work and analyze 
the following indices such as: market share, qual-
ity and quantity of the produce; production tech-
nology; cost price and product profitability; level 
of labor productivity; amounts of sales; product 
distribution channels and proximity to the raw 
material sources; reputation of the enterprise; 
strategy of competitors and plans; study of the 
competitiveness of the produce and efficiency of 
marketing activity.

Conclusions from the study. Thus, the applica-
tion of the marketing approaches plays an import-
ant role in the efficient functioning of the agrarian 
complex and works as an element of the efficient 
increase in competitiveness of agrarian enter-
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prises. The increase in the activity of the market-
ing infrastructure of agribusiness is an essential 
factor for overcoming the recession in the agricul-
tural production, implementation of the structural 
changes in general and in economy in particular. 

The marketing strategy correctly chosen by the 
agrarian enterprise and the ability to manage mar-
keting instruments provide stability, which means 
a high level of competitiveness of the enterprise 
on the market.

References:
1. Boniar S.M. & Arestenko V.V. (2012). Mistse marketynhu u protsesi zdobuttia konkurentnykh pere-

vah pidpryiemstvamy APK [The place of marketing in the process of obtaining competitive advan-
tages by enterprises of agroindustrial complex]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho 
ahrotekhnolohichnoho universytetu – Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechno-
logical University, 4, 42–49 [in Ukrainian].

2. Kaninskyi M.P. (2009). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskoi produktsii na 
osnovi marketynhu [Increasing the competitiveness of agricultural products based on marketing]. 
Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 3, 141–144 [in Ukrainian].

3. Makarenko M.V. (2008). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovoi produktsii shliak-
hom zastosuvannia efektyvnoi marketynhovoi kontseptsii zbutu [Increasing the competitiveness of 
industrial products by applying an effective marketing concept]. Aktualni problemy ekonomiky – 
Actual problems of the economy, 1, 26–34 [in Ukrainian].

4. Prokopets L.V. (2011). Skladovi pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh 
pidpryiemstv [Components of increasing competitiveness of agricultural enterprises]. Zbirnyk nau-
kovykh prats Bukovynskoho Universytetu – Collection of scientific works of Bukovyna University, 7, 
37–47 [in Ukrainian].

5. Poltorak A.S. (2016). Marketynhova skladova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiem-
stv-vyrobnykiv nasinnia soniashnyku [Marketing component of the competitiveness of sunflower 
seeds producers]. Ekonomika ta suspilstvo – Economics and Society, 7, 429–432 [in Ukrainian].

6. Sladkevych V.P. (2007). Suchasnyi menedzhment orhanizatsii [Modern organization management]. 
Kyiv : MAUP [in Ukrainian].

7. Titova N.S. & Grudkina Т.I. (2013), Marketing strategy as a factor in increasing the competitiveness of 
agribusiness subjects [Marketing strategy as a factor in improving the competitiveness of agribusi-
ness entities]. Retrieved from: http://www.scienceforum.ru/2013/35/2227.

8. Tomchak V.M. (2009). Zabezpechennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiem-
stv [Ensuring competitiveness of agricultural enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v 
Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 11 (102), 73–76 [in Ukrainian].

9. Trukhan O.L. (2009). Formuvannia ta stratehichnyi rozvytok konkurentnykh perevah ahropromys-
lovykh pidpryiemstv [Formation and strategic development of competitive advantages of agro-in-
dustrial enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in 
Ukraine, 7 (98). 118–121 [in Ukrainian].

10. Cherep A.V. & Veremeichyk T.O. (2012). Marketynh yak skladova pidvyshchennia konkurentospro-
mozhnosti produktsii pidpryiemstv APK [Marketing as a component of increasing the competi-
tiveness of agricultural enterprises]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi 
vlasnosti – Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 2, 221–224 
[in Ukrainian].

11. Porter M.E. (1990). Konkurentna perevaha natsii [Competitive Advantage of Nations]. New York : 
Free Press [in USA].

12. Kastens, M. (1976) Dovhostrokovyi plan dlia vashoho biznesu [Long-Range Plannung for Your Busi-
ness]. New York [in English].

13. Palay N. (1989). Kerivnytstvo menedzhera z konkurentnykh marketynhovykh stratehii [The Manag-
ers Guide to Competitive Marketing Stratagies]. New York : Free Press [in English].

14. Daian A. (Eds.). (1993). Akademiia rynku: Marketynh [Market Academy: Marketing]. (A. Daian and 
Eds., Trans). Moscow : Ekonomika [in Russian].



248

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

УДК 338.46

DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-73

Юрченко Н.І.
кандидат економічних наук, викладач

Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Yurchenko Nataliy 
Dnipro State Agrarian and Economic University

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО БРЕНДУ 
В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

PRINCIPLES FOR COMPETITIVE BRAND FORMATION  
IN THE TOURISM INDUSTRY

У статті висвітлено принципи формування конкурентоспроможного бренду туристичної 
галузі України. Проаналізовано основні етапи еволюції понять торгової марки та бренду. Стра-
тегічною метою розвитку індустрії туризму в Україні є створення конкурентоспроможного на 
внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, розширення внутріш-
нього та збільшення обсягів в‘їзного туризму, забезпечення на цій основі комплексного розви-
тку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів 
населення, збереження та відновлення природних територій всієї країни та історико-культурної 
спадщини. Брендинг необхідний для індивідуалізації образу підприємства, створення у свідомості 
споживачів відповідного образу та прихильності до конкретного підприємства; допомагає фор-
мувати та підтримувати імідж підприємства, конкурувати на ринку. Також виділені певні моделі 
розробки стратегічного плану позиціювання нового бренду на туристичному ринку, де прово-
диться аналіз характеристик бренду, способів його просування, визначається його місце на ринку 
з обов’язковим урахуванням потреб споживачів та сприйняття бренду споживачами. 

Ключові слова: бренд, брендинг, туристичний продукт, «бренд міста», «бренд країни» та «турис-
тичний бренд».

В статье освещены принципы формирования конкурентоспособного бренда туристической 
отрасли Украины. Проанализированы основные этапы эволюции понятий торговой марки и 
бренда. Стратегической целью развития индустрии туризма в Украине является создание кон-
курентоспособного на внутреннем и мировом рынках национального туристического продукта, 
расширение внутреннего и увеличение объемов въездного туризма, обеспечение на этой основе 
комплексного развития курортных территорий и туристических центров с учетом социально-эко-
номических интересов населения, сохранения и восстановления природных территорий всей 
страны и историко-культурного наследия. Брендинг необходим для индивидуализации образа 
предприятия, создание в сознании потребителей соответствующего образа и привязанности к 
конкретному предприятию; помогает формировать и поддерживать имидж предприятия, конку-
рировать на рынке. Также выделены определенные модели разработки стратегического плана 
позиционирования нового бренда на туристическом рынке, где проводится анализ характери-
стик бренда, способов его продвижения, определяется его место на рынке с обязательным уче-
том потребностей потребителей и восприятие бренда потребителями.

Ключевые слова: бренд, брендинг, туристический продукт, «бренд города», «бренд страны» и 
«туристический бренд».

The article describes the principles of forming a competitive brand of tourism industry in Ukraine. 
The main stages of the evolution of trademark and brand concepts are analyzed. The strategic goal of 
the tourism industry development in Ukraine is the creation of a national tourist product, competitive on 
the domestic and world markets, expanding the internal and increasing volumes of inbound tourism, 
providing on this basis integrated development of resort areas and tourist centers taking into account 
socio-economic interests of the population, preservation and restoration of natural territories of the 
whole country and historical and cultural heritage. The state of development of the tourist services mar-
ket is accompanied by intensification of entrepreneurial activity, increased competition in the domestic 
and foreign markets, changes in the needs and preferences of tourists. The survival and development 
of tourism industry enterprises requires a responsible approach to brand development. Branding is 
necessary for the individualization of the image of the enterprise, creation of the appropriate image 
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and attachment to the concrete enterprise in the consciousness of consumers; Helps to shape and 
maintain the image of an enterprise, compete on the market. Also, certain models are developed for the 
development of a strategic plan for positioning a new brand in the tourism market, where the analysis 
of brand characteristics, ways of its promotion, its place in the market is determined with the obligatory 
consideration of consumers' needs and the perception of the brand by consumers. The brand's place in 
the presentation of consumers in relation to other competitors and is considered a brand position. This 
determines further tasks, such as analysis of the target audience for which the brand is created; Deter-
mine the benefits consumers will receive from this brand; an understanding of the purpose for which 
the brand is required to achieve. Development of an effective brand management system, that is, brand 
management, which enables the company to form competitive advantages and function in the market. 

Key words: brand, branding, tourist product, “brand of the city”, “brand of the country” and “tourist 
brand”.

Постановка проблеми. Розвиток ринку 
туристичної індустрії супроводжується актив-
ною діяльністю підприємств, посиленням кон-
куренції на вітчизняних та зарубіжних ринках 
при зміні вподобань та потреб туристів.

Основним завданням брендингу організації 
індустрії туризму є формування та подальший 
розвиток у споживача позитивних асоціацій, 
пов‘язаних з її торговою маркою, звертаючи 
увагу на інші бренди. Це дозволить уникнути 
повторювання вже існуючого бренду на ринку 
та врахувати помилки конкурентів, а також 
може наштовхнути на оригінальну ідею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
При підготовці статті були використані праці 
іноземних та українських авторів. Серед укра-
їнських вчених проблемам дослідження турис-
тичного брендингу присвячені численні наукові 
праці. Зокрема С. Мельниченко [4] приділяє 
увагу вивченню розвитку брендових стратегій, 
Н.І. Данько [5] розглядає брендинг як напрям 
удосконалення рекламної стратегії підпри-
ємств туристичної індустрії.

Мета статті. Метою статті є дослідження 
принципів формування конкурентоспромож-
ного бренду туристичної галузі України, та виді-
лення певних моделей розробки стратегічного 
плану позиціювання нового бренду на турис-
тичному ринку.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Термін бренд є похідним словом від дав-
ньонорвезького, що має значення «ставити 
клеймо» [1]. Розвиток бренду і торгових марок, 
як і розвиток самого суспільства, проходить 
шлях, об'єднання та глобалізації у всіх аспек-
тах, таблиця 1 [2].

Бренд – це багатовимірний конструктив-
ний елемент, що складається з функціональ-
них, емоційних і матеріальних елементів, які в 
сукупності створюють унікальний набір асоціа-
цій з місцем у суспільній свідомості.

«Розвиток підприємств індустрії туризму 
вимагає відповідального підходу до розробки 
бренду. Брендинг необхідний для індивідуалі-
зації образу підприємства, створення у свідо-

мості споживачів відповідного образу та при-
хильності до конкретного підприємства» [2].

А.П. Панкрухін визначає, що «брендинг – 
процес формування іміджу бренду протягом 
тривалого періоду через утворення додатко-
вої вартості, емоційної або раціональної «обі-
цянки» торговельної марки або немарочного 
продукту, що робить його більш привабливим 
для кінцевого споживача, а також просування 
торговельної марки на ринку» [3].

В науковій літературі розрізняють такі якості 
бренду, як [5]:

1) функціональна якість – здатність певної 
марки товару виконувати своє призначення;

2) індивідуальна якість – дає змогу спожи-
вачеві ідентифікувати власні особисті цінності 
через свою взаємодію з маркою;

3) соціальна якість – здатність певної ТМ від-
повідати значимому змісту соціальної групи, 
до якої належить чи прагне належати споживач 
(визнання чи соціальне схвалення);

4) комунікативна якість – здатність певної 
ТМ підтримувати відносини між нею і спожива-
чем, підтверджуючи функціональну, індивіду-
альну та соціальну якості бренду

У туристичній галузі використовують 
поняття «бренд міста», «бренд країни» та 
«туристичний бренд». Т.Л. Нагорняк вважає, 
що «бренд країни» – комплексна торговельна 
пропозиція – емоційно сильна торговельна 
марка, що має не тільки назву чи дизайнер-
ське рішення, а й ще цілий комплекс асоціацій 
та ідентифікацій, через які сприймається спо-
живачами [6, с. 220].

За визначенням Д.В. Візгалова «бренд 
міста» – це міська ідентичність (або ідентичність 
міста), системно виражена в яскравих і при-
вабливих ідеях, символах, цінностях, образах, 
яка знайшла максимально повне і адекватне 
відображення в іміджі міста [7]. 

Розглянемо етапи формування бренду (рис. 1).
Бренд має дві складових: це ознаки, що 

об‘єктивно належать продукту, та ознаки, які 
штучно йому надані, тобто психологічна цін-
ність продукту чи послуги [9].
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Стійка конкурентна перевага в умовах 
сучасного стану ринку туристичних послуг 
повинна полягати в досягненні коштовних для 
споживача відмінностей від конкурента. За 
допомогою формування комплексу заходів, 
які спрямовані на підвищення якості іміджу та 
послуг підприємства, застосування клієнторі-
єнтованого підходу в обслуговуванні спожива-
чів і зміцнення торговельної марки.

Найважливішим чинником формування 
туристичної привабливості території є конку-
рентоспроможність туристичної галузі. Форму-
вання туристичного бренду країни дозволить 
підвищити не лише конкурентоздатність, але й 
ефективність діяльності туристичної індустрії.

Конкуренція завжди змушує компанію роз-
виватися. Одним із ключових елементів є мар-
кетингова стратегія. Правильний вибір, а також 

Таблиця 1 
Етапи еволюції понять торгової марки та бренду

№ Назва етапу Характеристика етапу
1 2 3

1. Доіндустріальний
17-18 ст.

Характерний рисами розвитку брендів аграрного суспільства з його 
регіональною автономією, роздробленістю адміністративних суб'єктів. 
Бренди існували як потенціал у звичайних товарів, що є на звичайному 
ринку – проста сіль, проста пшениця, мило та ін.
Товари користувалися попитом і вимагали звичайного рекламного 
розхвалювання, але вони ще не були пов'язані зі споживачем 
психологічно й емоційно, не був створений їхній індивідуально-
особистісний характер. Не існувало в товарах усього того, що складає 
суть бренда й допомагає збуватися мріям споживачів.

2. Індустріальний
18-19 ст.

Суспільство стає більш інтегрованим, зменшується автономія, 
підвищується рівень освіти, розширюється доступ до культурних 
цінностей. Роль економіки в розвитку суспільства надзвичайно 
збільшується разом з ідеями, що поширюються через ЗМІ.

3. Інформаційний
20-21 ст.

Розвиток суспільства та брендів характеризується появою великої 
кількості різних (принаймні, зовні) товарів. Вони виходять невеликими 
партіями, часто під однією торговою маркою, що дозволяють робити 
інформаційні технології.
Бренди пропонують споживачеві весь комплекс цінностей і навіть 
переконань, таких як віра в добро та справедливість чи, навпаки, 
егоїзм та самовпевненість. Маркетингові комунікації, у тому числі й 
реклама, почали акцентувати увагу не на інформуванні споживача 
про які-небудь властивості й атрибути товару, а на викликах емоцій 
і прилученні споживача до того стилю життя, якому відповідає сам 
чітко вибудований бренд. Створився новий віртуальний вигляд світу 
із взаємозалежним глобальним суспільством, де культура, політика, 
економіка взаємопов'язані та взаємозалежні й практично утворюють 
одне ціле.

4.
Інноваційний

21 ст. і теперішній 
час

На початку ХХІ ст. всіх економічних ринках (особливо на розвинених) 
інновації технічного або змістовного характеру супроводжуються 
у все більшій мірі інновацією форм і образів, які формуються в уяві 
споживача. У інформаційному суспільстві все більшу роль відіграє 
просування бренду, яке досягається шляхом розвитку стійких 
позитивних образів і асоціацій, пов'язаних з брендом. Першочергова 
значимість інновацій для динамічного розвитку економіки та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств висуває проблему розвитку 
теоретичних і методичних основ системи формування та просування 
брендів інноваційних товарів в число актуальних проблем економіки. 
Соціальні медіа сьогодні стали невід'ємним інструментом взаємодії з 
аудиторією бренду.
У довгостроковій перспективі такий підхід дає явні результати для 
розвитку бренду:
– зниження витрат на комунікації з клієнтами;
– оперативне виявлення незадоволених клієнтів та їх обслуговування;
– підвищення ефективності традиційних видів комунікації;
– розвиток інноваційних продуктів та пошук нових ідей для продуктів і 
послуг.

Джерело: узагальнено автором [2]
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вдале планування зазвичай забезпечують ком-
панії значний успіх і розвиток у тій чи іншій 
сфері [11]. 

Підприємства індустрії туризму при ство-
ренні нового бренда можуть використовувати 
певну модель розробки стратегічного плану 
позиціювання нового бренду на туристичному 
ринку (таблиця 2) [12].

Цілями брендингу в туристичній сфері 
можуть бути:

– формування привабливого іміджу країни;
Петриківський район – неповторне в своїй 

індивідуальності, унікальне історичне місце з 
багатою культурною та архітектурною спад-
щиною, ось тому на даний час на території 
району швидкими темпами набуває розвиток 

Рис. 1. Етапи формування бренду
Джерело: узагальнено автором за даними [8]

І. Позиціювання 
бренду на ринку 

 
Місце бренду в уявленні споживачів по відношенню до 

інших конкурентів і вважається позицією бренду. Це 
визначає подальші завдання: аналіз цільової аудиторії, для 
якої створюється бренд; визначення переваг, які отримає 

споживач від цього бренда; розуміння тієї мети, для 
досягнення якої потрібний бренд. 

IІ. Формування 
стратегії бренду  

Розробляються програми стратегічного напряму, які 
туристичне підприємство використовує для створення 
цінності свого бренду. Стратегічне планування бренду 

необхідно здійснювати, використовуючи методи 
маркетингових досліджень відносно цільової аудиторії: 

проаналізувати поведінку споживачів, їх соціально-
психологічні та демографічні характеристики, які 

допоможуть зробити висновок, що бренд правильно 
створений, названий та рекламований. 

III. Розробка ідеї 
бренду  

Ідея бренду як завершальний елемент створення образу та 
іміджу підприємств туристичної галузі повинна привернути 

увагу споживача, захопити його своєю унікальністю та 
несхожістю з конкурентами. При цьому у свідомості 

споживачів повинно накопичитися максимум позитивної 
інформації про фірми галузей туризму, послуги, які воно 

пропонує, тощо 

ІV. Пошук імені 
бренду  

Пошук імені бренда та розробка ідей щодо його назви – 
важкий та тривалий процес, який вимагає проведення  

різних досліджень, у тому числі смислового та звукового 
характеру. Розробляючи бренд для міжнародного ринку, 
лінгвістичний аналіз проводять на предмет негативних 

асоціацій на мовах тієї країни, де цей бренд буде 
представлений. 

V. Тестування 
бренду  

До виходу на ринок ім'я бренду тестується. Під час 
тестування також проводиться оцінка ефективності 

комунікацій бренду з цільовою аудиторією, сприйняття 
його властивостей і пропонованих ним переваг. 

Ефективність витрат на розробку і тестування бренду 
залежить від тривалості його  життєвого циклу. Чим 

більший життєвий цикл, тим більш ефективними можуть 
бути витрати, оскільки питома вартість у цьому випадку 

знижуватиметься.  

VI. Бренд- трекінг 
 

Велике значення для бренд- трекінгу має визначення 
чисельності  і складу вибірки, що забезпечують здобуття 
досить репрезентативної інформації. Оскільки зазвичай 

реклама спрямована на певну цільову групу, оцінка 
ефективності рекламної кампанії проводиться лише серед 

представників цієї цільової групи. При цьому під цільовою 
групою розуміється не просто сукупність людей із певним 
набором соціально- демографічних характеристик, а саме 
споживачі тієї категорії товарів (послуг), до якої належить 

рекламована марка. 
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сільського «зеленого» туризму, розроблено 
декілька туристичних маршрутів, розроблено 
інформаційний матеріал «Петриківщина турис-
тична запрошує» та «Гостинний Петриківський 
край». На території району проходить щоріч-
ний фестиваль – ярмарок «Петриківський 
дивоцвіт».

Петриківка, зі своєю самобутньою культу-
рою, віковими традиціями, неперевершеною 
природою і насамперед, неповторним петри-
ківським розписом, є візитною карткою не 
тільки нашої області, а й усієї України.

Здавна славились по всьому Придніпров‘ю 
петриківські ярмарки, куди з‘їжджалися селяни, 
щоб придбати розмальований дерев‘яний та 
керамічний посуд, бандури та прядки, скрині 
й скарбнички, вишиті скатертини та рушники 
із соковитим за колоритом квітково-рослин-
ним орнаментом, але мешканці Петриківського 
району займаються не тільки цим видом мис-
тецтва, а й іще понад 40-ка видами народних 
ремесел (ткацтво, килимарство, витинанка, 
соломоплетіння, гончарство, бісероплетіння, 
вишивка, писанкарство та інші).

– пропаганда культури, особливостей істо-
рії, національного менталітету тощо країни чи 
міста, де вироблені туристичні продукти чи 
надаються послуги;

– створення та закріплення у свідомості 
споживачів образу туристичного товару чи 
послуги країни чи міста, де вони вироблені 
задля підтримання запланованого обсягу 
продажів;

Кожний регіон України характеризується 
своїм напрямом розвитку сільського зеленого 
туризму. Західний регіон займає провідне місце. 
Найбільш популярні центри зеленого туризму – 
Яремче, Верховина, Косів, Путила та ін.

Туристи знайомляться з традиціями та куль-
турою народними промислами та ремеслами.

Українське село має багату історико-архітек-
турну спадщину, культуру, самобутній побут, 
самою природою даровані мальовничі ланд-
шафти; наділене багатими лікувально-рекреа-
ційними ресурсами.

– збільшення прибутків внаслідок поши-
рення відомостей про унікальні якості турис-
тичних товарів чи послуг, що впроваджуються 
за допомогою привабливого образу місця 
їхнього виготовлення чи надання.

Зелений туризм відкриває нові можливості. 
Унікальними якостями туристичних товарів є 
органічні продукти [13].

«Фірми туристичної галузі зацікавлені отри-
мувати більші прибутки від продажу (бренд 
може це їм гарантувати), прагнуть, щоб саме їм 
надавали перевагу потенційні споживачі, нама-
гаються зробити своє ім‘я брендом у туристич-
ній індустрії» [10].

«Туристичні галузі намагаються зробити 
своє ім‘я брендом у туристичній індустрії, з 
метою отримання найбільших прибутків від 
продажу. Вони прагнуть, щоб їм надавали пере-
вагу потенційні споживачі і бренд може їм це 
гарантувати» [6].

«Українські фірми туристичної індустрії 
повинні визначити основні стратегії розвитку 
бренду, які спрямовані на формування відда-
ності споживача та створити розширення свого 
бренду на Україні та поза її межами» [13].

Всесвітня організація туризму виділяє три 
основні групи чинників, що впливають на рівень 
туристичної активності населення та розмір 
туристичного попиту: економічний, соціально-
демографічний та пропозиції. Серед них слід 
виділити:

Таблиця 2 
Моделі розробки стратегічного плану позиціювання нового бренду туристичної галузі

Назва моделі Характеристика моделі

Модель Brand 
Wheel (колесо 

бренда)

Допомагає детально описати та систематизувати процес взаємодії бренда та 
споживача, де бренд розглядається як сукупність п'яти елементів, укладених 
один в одного. Елементами цієї моделі є:
– ядро бренда,
– центральна ідея,
– індивідуальність,
– переваги,
– атрибути.

Thompson 
Total Branding 

(загальний 
брендинг 

Томпсона)

Ця модель допомагає визначити чинники, які формують враження від бренда. 
Ядром бренда є продукт та його якісні характеристики. Наступний елемент – 
це призначення продукту та його складові, що відрізняють його від інших. Далі 
виступає цільова аудиторія потенційних споживачів. Та останньою складовою 
буде індивідуальність бренда.

Brand Key 
(ключ бренда)

В основі створення бренда знаходиться визначення цільової аудиторії та аналіз 
конкурентного середовища; визначення мотивів, притаманних споживачам, які 
можна використати для побудови бренда.

Джерело: узагальнено автором [12]
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– вільний час (наявність оплачуваної від-
пустки, інші види дозвілля, існування яких обу-
мовлено організаційним прогресом, сприяючи 
зростанню продуктивності праці);

– економічні фактори (економічний рівень 
країни та індивідуальний дохід);

– культурний, соціальний і політичний 
(рівень освіти, зростання чисельності насе-
лення, середнього часу життя і рівня здоров'я 
людини, демографічної революції, індустріа-
лізація, урбанізація і аграрного та пов'язані зі 
змінами умов життя, зміцнення міжнародного 
співробітництва та пов'язаний з цим розвиток 
ділового туризму, зміни у структурі споживання 
населення, включаючи виникнення нових спо-
живчих потреб та прагнень, прагнення урядів 
окремих держав до політичної стабільності);

– фактори постачання (туристичні активи та 
їх транспортна доступність, розвиток туризму, 
брокерські та організаційні послуги);

– державна політика в галузі туризму (вклю-
чаючи вплив держави на попит та пропозицію, 
а також прикордонні формальності).

Туристи, мотивовані різними соціокуль-
турними та професійними цілями рушають у 
подорожі, у зв’язку з необхідністю задоволь-
нити різних матеріальних і та духовних потреб. 
Серед них можна виділити первинні потреби 
(які є основним мотивом прийняття рішення 
про подорожі), а також вторинні потреби, 
пов'язані з організацією подорожей, рухом та 
забезпеченням свого існування. Попит, спри-
чинений живими потребами, не залежить від 
виникнення міграції, але у випадку туризму 
його просторовий зсув є значним, що важливо 
в контексті перерозподілу доходів та економіч-
ної активізації прийомів туризму.

Деякі з основних потреб (наприклад, психічне 
здоров'я і фізична сила, знання, розвага, розви-
ток інтересів) можуть бути задоволені різними 
способами, що робить конкуренцію для поста-
чальників туристичних послуг (це явище нази-
вається заміщенням зовнішнього попиту в сфері 
туризму). У той час як додатковий попит в туризмі, 
має особливо високий рівень еластичності цін, 
який в поєднанні з явищем внутрішнього замі-
щення може бути використаний постачальни-
ками послуг в розвитку туристичної галузі.

Наведені особливості потреб у туризмі 
мають велике значення для створення кон-
курентних переваг туристичних компаній. 
Інструмент індивідуалізації маси стає одним 
з основних інструментів конкуренції на ринку 
туризму, а краще, ніж будь-який інший підхід 
дозволяє включити адресата в процесі форму-
вання туристичного продукту і дати йому мож-
ливість здійснювати реальний вплив на вели-
чину корисності. 

Залежно від того, наскільки висока вар-
тість готовий нести турист, він може взяти на 
себе частину діяльності, пов'язаної з наданням 
послуги або вибрати перекладати більше робо-
чих місць до постачальника послуг (наприклад. 
Самостійно порівняти пропозиції різних орга-
нізаторів або звернутися за допомогою турис-
тичного агентства, купити повне туристичне 
подія або самостійно організовувати транспорт 
т а / або харчування, в готелі використовувати 
тільки житло або придбати пакет, включаючи 
харчування та додаткові послуги).

В Законі України «Про внесення змін до 
Закону України «Про туризм» зазначено, що: 
«туристичний продукт визначається як попе-
редньо розроблений комплекс туристичних 
послуг, який поєднує не менше ніж дві такі 
послуги, що реалізуються або пропонуються 
для реалізації за визначеною ціною, до складу 
якого входять послуги перевезення, послуги 
розміщення та інші туристичні послуги, не пов’я-
зані з перевезенням і розміщенням (послуги з 
організації відвідувань об’єктів культури, відпо-
чинку та розваг, реалізації сувенірної продукції 
тощо)» [14].

Туристичний продукт в широкому розумінні 
означає більше, ніж просто суму туристичних 
активів та інфраструктуру туризму, оскільки 
загальний досвід туриста також включає такі 
елементи, як: 

– спосіб надання послуг; 
– умови для економічного розвитку; 
– естетичні та емоційні ознаки; 
– соціальні; 
– організаційні та інші. 
Як зазначають багато українських дослід-

ників брендів туристичного продукту [15-18], 
для його формування доцільно виділити турис-
тичну фірму в конкурентному оточенні, тому 
що найважливішою складовою бренд-іміджу є 
репутація самої фірми-виробника. Тому беручи 
до уваги специфічність галузі, формуючи спе-
цифічну позицію туристичної фірми на ринку 
необхідно виділити її з ряду подібних.

Висновки. Складність туристичного про-
дукту (включаючи всі активи, об'єкти та 
послуги, що використовуються туристами) 
доводить природну необхідність співпраці між 
різними об'єктами (включаючи туристичні під-
приємства) у створенні конкурентоспромож-
ного туристичного продукту і, таким чином, 
формує складну суб'єктивну систему турис-
тичної економіки.

Попит на туризм залишається специфічною 
економічною категорією завдяки специфіч-
ній структурі туристичного продукту (включа-
ючи як сервісні елементи, так і матеріальні), 
суб'єктивний характер оцінки покупцями про-



254

ВИПУСК № 3(71), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

дукту та специфіку потреб, які туризм задо-
вольняє. Гетерогенність (неоднорідність) турис-
тичного продукту робить туристський попит 
спільним (доповнюючим), таким що може вза-
ємозамінюватись (зовнішньо та внутрішньо) і 
поновлюватися. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що 
на сьогоднішній день при створенні власного 
бренду, вітчизняний виробник повинен знати, 
що для створення сильного бренду потрібно 
докласти багато засобів та зусиль, щоб перехо-
пити ініціативу у конкурентів.
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ність використання кривої Беверіджа у дослідженні безробіття. Встановлено залежність між тем-
пом приросту ВВП та абсолютним приростом рівня безробіття, побудовано лінійну регресійну 
модель з метою перевірки закону Оукена. Розкрито власну макроекономічну модель на основі 
множинної регресійної залежності, факторами якої є: ВВП, витрат на наукові розробки, доходи 
населення, капітальні інвестиції. На основі моделі запропоновано формування векторного курсу 
макроекономічної стабільності та безпеки, направленого на збереження людського капіталу, 
створення привабливого інноваційного клімату та розвиток капітального інвестування

Ключові слова: макроекономічна стабільність, закономірність, індекс, безробіття, регресія.

В статье рассмотрено применение кривой Филипса исходя из статистических данных Украины. 
Доказано нецелесообразность использования кривой Бевериджа в исследовании безработицы. 
Установлена зависимость между темпом прироста ВВП и абсолютным приростом уровня безра-
ботицы, построено линейную регрессионную модель для проверки закона Оукена. Рассмотрено 
собственную макроэкономическую модель на основе множественной регрессии, факторами 
которой являются: ВВП, расходы на научные разработки, доходы населения, капитальные инве-
стиции. На основе модели предложено формирование векторного курса макроэкономической 
стабильности и безопасности, направленного на сохранение человеческого капитала, создания 
привлекательного инновационного климата и развитие капитального инвестирования.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, закономерность, индекс, безработица, 
регрессия.

In the article application of curve of Filips is considered to the economy of Ukraine. Possibility of 
the use of model is set in the modern economic terms of country. In accordance with the indexes of 
quality of the use of conformities to law of curve does not appeal to the actual terms of labour-market. 
Pointlessness of the use of curve of Beveridge is well-proven in research of unemployment. Com-
ing from the graphic image of curve of Beveridge it is possible to assert that the state of affairs of 
labour-market is unconcerted. With the increase of vacant working seating capacity the quantity of 
unemployed persons diminishes not always. Reason of inconsistency is widespread null information 
about a labour-market, subzero labour mobility of unemployed persons, absence of adaptation cen-
ters to present position of market conditions. Dependence is set between a growth of GDP rate and 
absolute increase of unemployment rate, a linear regressive model is built with the aim of verification 
of law of Oken. Connection between indexes in accordance with the coefficient of determination is 
weak. Therefore the law of Oken does not operate in the modern economic terms of country. The own 
macroeconomic model is built on the basis of multiple regression of dependence between an effec-
tive factor (by a growth of GDP rate) and variables (a growth of internal charges rate is on scientific 
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developments; rate will germinate acuestss of population; growth of capital investments rate). On the 
basis of model, vectorial course of macroeconomic stability and safety offers is formed: maintenance 
of human capital of country and his development; creation of attractive innovative climate for develop-
ment of scientific researches and developments; stimulation of development of the capital investing. 
Vectorial suggestions can be used for forming of the strategic programs of development of country, or 
to the region in particular.

Key words: macroeconomic stability, conformity to law, index, unemployment, regression.

Постановка проблеми. Економіка сучасної 
України характеризується стагнаційними про-
цесами, диспропорціями у галузях економіки, 
зростаючим безробіттям, значними відсотками 
інфляції. 

Поступовий рух у ЄС не супроводжується 
ефективними макроекономічними реформами 
та не змінює загальний кризовий стан країни в 
цілому.

Починаючи з 2014р. індекси споживчих цін 
мають нестабільну тенденцію та досягають мак-
симальних значень у 2014 р. – 124,9%, 2015 р. – 
143,3% та 2017 р. – 113,7%, а індекс заробітної 
плати почав зростати тільки у 2016 р. – 106,5% 
та на превеликий жаль показник 2017 р. на 4 в.п. 
менший за індекс споживчих цін (індекс заро-
бітної плати за 2017 р. – 109,7%)

Рівень міграції населення з кожним роком 
збільшується. Загальний потік міграції за 
останні 5 років склав більш ніж 1,5 млн. осіб. 

Середній рівень безробіття за період 
2014-2017 рр. дорівнював 437 тис. осіб. На 
1 вакантне робоче місце припадає 7-14 осіб 
безробітних.

Усі вище перелічені статистичні тенденції 
спонукають до виявлення закономірностей 
впливу різних факторів на деструктивний роз-
виток економічних процесів.

Для формування механізмів виходу з кри-
зового стану в країні необхідно мати методич-
ний інструментарій та адаптовані до сучасності 
макроекономічні моделі, що є актуальним на 
даний момент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням взаємозв’язку макроекономіч-
них показників та створенням фундаменталь-
них макроекономічних моделей займаються 
вітчизняні науковці В. Приймак, А. Сігайов, 
І. Рябоконь, Л. Ємельяненко.

Слід відзначити зарубіжних вчених – еконо-
містів, які займались даним питанням: У. Філіпс, 
У. Беверідж, Е. Фелпс, М. Фрідмен та інші.

У своїй роботі У. Філіпс розглядає вза-
ємозалежність індексу заробітної плати та 
рівня безробіття у Великобританії за період 
1861-1957 рр. [8, с. 283].

У. Беверідж вивчає проблеми безробіття, цін 
та заробітної плати. Виходячи з його досліджень 
з’являється крива Беверіджа: залежність рівня 
безробіття та кількості вакантних робочих місць.

М. Фрідмен провів глибокий емпіричний 
аналіз процесу безробіття та факторів, які на 
нього впливають. Вперше визначив поняття 
«природний рівень безробіття» [7, с. 11].

Е. Фелпс модифікував криву Філіпса та 
запропоновував її на довгостроковий період за 
допомогою економетричного аналізу.

Слід зазначити досвід наших вітчизняних 
вчених.

Л. Ємельяненко пропонує теоретико-мето-
дологічне обґрунтування ефективного інстру-
ментарію державного регулювання національ-
ного ринку праці на основі оцінювання ознак 
макроекономічної нестабільності [3, с. 243].

В. Приймак розглядає основні підходи до 
економіко – математичного моделювання 
управління ринком праці [3, с. 6].

А. Сігайов розкриває основні математичні 
основи взаємозв’язку між зайнятістю та еконо-
мічною активністю населення [6, с. 12].

І. Рябоконь досліджує дієвість закономір-
ностей, описаних законом Оукена, кривими 
Беверіджа та встановлення залежності вико-
нання даних закономірностей відповідно до 
рівня розвитку країни [5, с. 76].

Метою дослідження. Спроба адаптації 
макроекономічних моделей до сучасних тен-
денцій країни. Формування власної макро-
економічної моделі, яка враховує причино – 
наслідкових фактори, які притаманні суб’єктам 
господарювання та суспільству України. Фор-
мування ефективного векторного розвитку з 
факторної взаємозалежності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Макроекономічна стабільність та рівновага 
досягається перш за все за рахунок балансу-
вання стратегічно важливих показників: інфля-
ції (індекс споживчих цін), індексу заробітної 
плати, безробіття, економічної активності 
населення.

В. Приймак стверджує, що макроекономічна 
стабільність та безпека формується з оптималь-
ної кон’юнктури ринку праці. Для оцінювання 
стану і динаміки ринку робочої сили на його 
думку можна використовувати лексико-графіч-
ний метод, методом побудови узагальнюючих 
показників чи іншим методом багатовимірної 
класифікації [3, с. 8].

Л. Ємельяненко у власній роботі використо-
вує 4 теоретико-методологічні підходи: зако-
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ном Оукена, рецесійний розрив, криві Філіпса 
та Беверіджа [3, с. 242].

О. Грабчук розглядає ентропію залежностей 
показників інфляції від рівня безробіття, зрос-
тання грошової маси та грошової бази. При 
цьому автор використовує багатофакторну 
регресійну модель [1, с. 48].

І. Рябоконь намагається пов’язати закон 
Оукена та глобальну конкурентоспроможність 
країни. Будує непропорційні криві Беверіджа, 
які не відображають суті питання [5, с. 78].

А. Сігайов виходячи зі своїх емпіричних 
досліджень приходить до висновку, що вико-
ристання закону Оукена є недоцільним та будує 
свою модель залежності між рівнем безробіття 
та приростом ВВП [6, с. 14].

Розглянемо застосування кривої Філіпса 
до економіки України. Більшість авторів вста-
новлюють залежність між індексом споживчих 
цін та рівнем безробіття. Це помилково, тому 
що необхідно використовувати індекс заробіт-
ної плати. На основні ретроспективних даних 
побудуємо криву Філіпса у вигляді гіперболіч-
ної функції. Базові дані для побудови регресії 
наведено в таблиці 1.

На основі базових даних за допомогою методу 
найменших квадратів побудовано нелінійне 
регресійне рівняння (рівняння за гіперболою):

у х= +70 0878 100 7398, ,                 (1)

Графічне зображення нелінійного рівняння 
регресії наведено на рис. 1 та 2.

Виходячи з розрахунків рівняння можна 
стверджувати про недоцільність використання 
кривої Філіпса до моделювання економіки 
України. Базові дані слабо корелюють між 
собою. Статистична значимість рівняння пере-
вірена за допомогою коефіцієнта детермінації 
та критерію Фішера. Встановлено, що у дослі-
дженій ситуації 1,3% загальної варіабельності 
у пояснюється зміною х. Показники якості рів-
няння регресії наведено в таблиці 2.

Таблиця 1
Базові дані для побудови рівняння регресії

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Рівень безробіття,% 12,4 11,7 10,3 9,7 9,2 7,8 7,4 6,9 6,9 9,6
Індекс реальної 
заробітної плати 99,1 119 122 112 123 122 115 111 103 93,1

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Рівень безробіття,% 8,8 8,6 8,1 7,7 9,7 9,5 9,7 9,9 9,1
Індекс реальної 
заробітної плати 107 107 113 109 93,2 80,6 108 117 111

Джерело: сформовано на основі джерела [2]

Таблиця 2
Показники якості рівняння регресії

Показники Значення
Коефіцієнт детермінації 0,01297
Середній коефіцієнт еластичності -0,861
Середня похибка апроксимації 7,88

Джерело: сформовано автором

Рис. 1. Динаміка базових даних Рис. 2. Згладжені дані  
за нелінійним рівнянням регресії
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Джерело: графічно представлено на основі джерела [2]
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Наступним етапом розглянемо криву Беве-
ріджа на основі статистичних даних України 
(таблиця 3).

Графічне зображення кривої Беверіджа 
наведено на рис. 3.

Виходячи з графічного зображення можна 
стверджувати що кон’юнктура ринку праці 
неузгоджена. Зі збільшенням кількості вакант-
них робочих місць чисельність безробітних не 
завжди зменшується.

Причиною неузгодженості є відсутність роз-
повсюдженої інформації про ринок праці, низька 
трудова мобільність безробітних, відсутність адап-
таційних центрів до ринкових умов, що склалися.

Надалі розглянемо закон Оукена та проана-
лізуємо можливість його дії в сучасних макро-
економічних умовах України.

Закон Оукена – емпірично встановлена зво-
ротна залежність між рівнем безробіття й обся-
гом виробленого ВВП, кількісне значення якої 
коливається в межах від 2 до 3 %.

Для побудови залежності між ВВП та рів-
нем безробіття скористаємось статистичними 
даними за період 1996-2018 рр. (таблиця 4).

Відповідно до встановленої залежності між 
темпом приросту ВВП та абсолютним прирос-
том рівня безробіття побудовано лінійну регре-
сійну залежність. Рівняння та показники якості 
рівняння наведено в таблиці 5.

Відповідно до рівня регресії зменшення безро-
біття на 1% призведе до збільшення ВВП на 1,1%. 
Зв'язок між показниками відповідно до коефіці-
єнта детермінації слабкий. Тому закон Оукена в 
сучасних економічних умовах країни не діє.

Рис. 3. Графічне зображення кривої Беверіджа  
за статистичними даними України (зареєстрований ринок праці)

Джерело: графічно представлено на основі джерела [2]

Таблиця 3
Базові дані для побудови кривої Беверіджа

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кількість зареєстрованих 
безробітних, тис. осіб 452,1 505,3 467,7 487,7 512,2 490,8 390,8 354,4

Кількість вакансій, тис. од. 63,9 59,3 48,6 47,5 35,9 25,9 36 50,4
Кількість безробітних  
на 1 вакансію 7 9 10 10 14 19 11 7

Джерело: сформовано на основі джерела [2]
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Таблиця 4
Базові дані для побудови залежності між ВВП та безробіттям

Показники 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Темп проросту 
ВВП,% 14,53 9,88 27,15 30,38 20,06 10,59 18,39 29,09 27,92 23,26 32,45

Абс. приріст 
безробіття,% 1,3 2,4 0,9 0,2 -0,7 -1,4 -0,6 -0,5 -1,4 -0,4 -0,5

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Темп проросту 
ВВП,% 31,54 -3,66 18,53 21,62 7,01 3,27 7,68 26,34 20,40 25,17 19,30

Абс. приріст 
безробіття,% 0 2,7 -0,8 -0,2 -0,5 -0,4 2 -0,2 0,2 0,2 -0,8

Джерело: сформовано на основі джерела [2]
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Таким чином сучасні економічні умови кра-
їни, які склалися на протязі 28 років неможливо 
аналітично дослідити за допомогою існуючих 
законів, закономірностей, графічних та таблич-
них підходів Європейських країн. 

Існуючи тенденції економіки України фор-
муються виходячи з особливостей суспільного 
виробництва та праці, ресурсної економіки 
країни, та відголосків адміністративної системи 
управління. 

Нові умови господарювання, які форму-
ються починаючи з 1991 року необхідно дослі-
джувати виходячи з інших причино – наслід-
кових факторів, які притаманні суб’єктам 
господарювання та суспільству України.

Необхідно побудувати множинну регре-
сію залежності між результативним фактором 
(темпом приросту ВВП) та 3 змінними (темпом 
приросту внутрішніх витрат на наукові роз-
робки; темпом проросту доходів населення; 
темп приросту капітальних інвестицій).

Вихідна статистична інформація наведена в 
таблиці 6.

В результаті побудови моделі отримали 
коефіцієнт детермінації 0,89 та множинну 
регресію:

у х х х= + + +9 4757 0 13351 1 0 02 2 0 3535 3, , , ,   (2)

Де у – темп приросту ВВП;
х1 – темп приросту внутрішніх витрат на нау-

кові дослідження і розробки;
х2 – темп приросту доходів населення;
х3 – темп приросту капітальних інвестицій
Підтвердженням актуальності моделі є згла-

дження за множинною регресією (рис. 4).
Таким чином для підвищення темпів зрос-

тання ВВП, покращення стабільності та еконо-
мічної безпеки в країні повинен здійснюватись 
трьох векторний курс (рис. 5).

Перший вектор – збереження людського 
капіталу країни та його розвиток:

– планування індексів реальної заробітної 
плати на рівні прогнозних індексів споживчих 
цін, зниження темпів девальвації гривні;

– зменшення розриву між заможними й 
бідними, формування потужного середнього 
класу;

– формування державних програм скоро-
чення безробіття на рівні країни та окремих 
регіонів;

– підтримка незахищених верств населення 
інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей, 
дітей-сиріт тощо, шляхом розвитку соціальних 
програм.

– скорочення потоків зовнішньої міграції та 
створення стимулів для молоді у своїй країні.

Другий вектор – створення привабливого 
інноваційного клімату для розвитку наукових 
досліджень та розробок:

– розвиток масового інвестування у інно-
вації (краудфандингу). Серед українських кра-
удфандинговим платформ можна виділити: 
«Спільнокошт», «Na_Starte», «Komubook», «Моє 
місто», «GoFundEd». Краудфандинг стимулює 
мікроінновації та допомагає втілювати свої ідеї 
молоді;

Таблиця 5
Регресійне рівняння та показники якості 

(показники можливості використання  
закону Оукена)

Показники Значення
Рівняння регресії y = -0.05127 x + 1.0491
Коефіцієнт детермінації 0,2006
Середній коефіцієнт 
еластичності -14,387

Середня похибка 
апроксимації -15,47

Джерело: сформовано автором

Таблиця 6
Вихідна статистична інформація побудови множинної регресії

роки

Темпи приросту,%
Внутрішні витрати на 
виконання наукових 

досліджень і розробок

Доходи 
населення

Капітальні 
інвестиції

ВВП 
номінальний

2008 - - - -
2009 -2,49 6,16 -34,92 -3,66
2010 14,96 -87,74 24,59 18,53
2011 6,67 14,99 37,51 21,62
2012 10,11 15,17 13,01 7,01
2013 5,68 6,24 -8,85 3,27
2014 -7,53 -2,07 -18,04 7,68
2015 18,22 16,81 24,48 26,34
2016 -5,49 15,74 31,53 20,40
2017 16,05 29,30 24,83 25,17

Джерело: сформовано на основі джерела [2]
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Рис. 4.Темп приросту номінального ВВП  
та згладжений варіант за множинною регресією

Джерело: графічно представлено на основі джерела [2]

Рис. 5. Векторний курс макроекономічної стабільності та безпеки
Джерело: сформовано автором

– створення, розвиток та державна фінан-
сова підтримка інноваційних структур: техно-
полісів, технопарків, бізнес – інкубаторів.

– зміна галузевих структурних диспро-
порцій. Розвиток 5 та 6 технологічного укла-
дів, збільшення промислових підприємств 
з даним профілем у структурі національної 
економіки;

– залучення інноваційних технологій фінан-
сової та страхової сфери. Розробка та впрова-
дження нових кредитних програм;

– створення ринку інноваційної продук-
ції. Стимулювання суб’єктів господарювання 
збільшувати питому вагу необоротних активів 
у своєму майні.

Третій вектор стимулювання розвитку капі-
тального інвестування в країні:

– створення сприятливого інвестиційного 
клімату в країні;

– активізація іноземних інвестицій через 
державне партнерство;

– фінансування власної справи суб’єктів гос-
подарювання та розвитку інвестиційних проек-
тів, які приносять максимальну рентабельність 
та мають оптимальний строк окупності;

– розвиток фінансування в об’єкти інтелек-
туальної власності, ноу-хау, авторські вина-
ходи, інформаційні технології, що можуть стати 
національним надбанням та ключовим страте-
гічним ресурсом вітчизняної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. На 
сучасному етапі розвитку економіки, коли 
країна поступово рухається до ЄС необхідно 
всебічно вивчати їх закони, закономірності, 
тенденції, основні принципи функціонування. 
Саме спроба адаптувати Європейські макро-
економічні моделі дає змогу виявити схожість 
економічних явищ та процесів сучасності. 
Основні моделі, які розглянуті у статті: закон 
Оукена, криву Беверіджа, криву Філіпса.

Таким чином сучасні економічні умови кра-
їни, які склалися на протязі років незалежності 
неможливо аналітично дослідити за допомогою 
існуючих законів, закономірностей, графічних 
та табличних підходів Європейських країн. 

Існуючи тенденції економіки України фор-
муються виходячи з особливостей суспільного 
виробництва та праці, ресурсної економіки 
країни, та відголосків адміністративної системи 
управління. 
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Крім спроби адаптації вищезгаданих моде-
лей розглянуто власну регресійну модель 
залежності темпів приросту номінального ВВП 
від трьох факторів: темпу приросту внутрішніх 
витрат на наукові розробки; темпу проросту 
доходів населення; темпу приросту капіталь-
них інвестицій.

На основі моделі запропоновано форму-
вання векторного курсу макроекономічної ста-
більності та безпеки: збереження людського 
капіталу країни та його розвиток; створення 
привабливого інноваційного клімату для роз-
витку наукових досліджень та розробок; стиму-
лювання розвитку капітального інвестування 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОГО РЕЗЕРВУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

OPTIMIZATION OF THE FOREIGN CURRENCY RESERVE  
OF A COMMERCIAL BANK

У статті побудовано оптимізаційну модель забезпечення валютного резерву комерційного 
банку за умов ризику, яка забезпечить його найбільшу цінність у майбутньому періоді. При зна-
ходженні показників майбутньої відносної цінності валют у випадку невизначеності використано 
критерій Вальда, який забезпечує отримання найбільшої цінності валютного резерву у найгіршій з 
ситуацій. Зменшення ризику можливого знецінення валютного резерву унаслідок непередбачува-
них змін відносної цінності окремих валют, потрібує оптимального плану переформування валют-
ного резерву за критеріями максимізації очікуваної цінності майбутнього валютного резерву та 
мінімізації дисперсії його цінності. Тому було використано узагальнену методику багатокрите-
ріальної оптимізації і визначено оптимальний склад валютного резерву на множині ефективних 
планів двокритеріальної задачі.

Ключові слова: валютний резерв, оптимальна цінність валютного резерву, відносна цінність 
валюти, оптимальне управління валютним резервом, економіко-математична модель.

В статье построено оптимизационную модель обеспечения валютного резерва коммерче-
ского банка в условиях риска, которая обеспечит его наибольшую ценность в будущем периоде. 
При нахождении показателей будущей относительной ценности валют в случае неопределен-
ности использовано критерий Вальда, который обеспечивает получение наибольшей ценности 
валютного резерва в наихудшей из ситуаций. Уменьшение риска возможного обесценивания 
валютного резерва вследствие непредсказуемых изменений относительной ценности отдельных 
валют, требует оптимального плана переформирования валютного резерва по критериям макси-
мизации ожидаемой ценности будущего валютного резерва и минимизации дисперсии его цен-
ности. Поэтому было использовано обобщенную методику многокритериальной оптимизации и 
определен оптимальный состав валютного резерва на множестве эффективных планов двухкри-
териальной задачи.

Ключевые слова: валютный резерв, оптимальная ценность валютного резерва, относитель-
ная ценность валюты, оптимальное управление валютным резервом, экономико-математическая 
модель.

The modern world currency market is undetermined, as evidenced by the chaotic nature of the 
dynamics of exchange rates. The currency reserve is a significant factor in stabilizing inflationary pro-
cesses and supporting foreign economic relations. In order to maintain the optimal value of the cur-
rency reserve, it should be constantly reviewed, exchanging a certain part of the currency, the relative 
value of which will decrease, for such, the relative value of which will grow. In this connection, the 
purpose of the research of currency reserve formation of commercial bank in conditions of risk with 
the purpose of maintenance of its greatest value in the future period. In the article optimization models 
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of provision of foreign currency reserve of commercial bank in conditions of risk which will provide 
its greatest value in the future period are constructed. At finding indicators of future relative value of 
currencies in case of uncertainty, the Valda criterion is used, which provides for obtaining the highest 
value of currency reserve in the worst of situations. Reduction of the risk of possible depreciation of the 
currency reserve due to unpredictable changes in the relative value of individual currencies requires 
an optimal plan for the transformation of the currency reserve according to the criteria of maximizing 
the expected value of the future currency reserve and minimizing the dispersion of its value. Therefore, 
the generalized methodology of multi-criteria optimization was used and the optimal composition of 
the currency reserve was determined on the basis of many effective plans of the two-criteria task. The 
management of a commercial bank plays a crucial role in making a decision on the optimal reformation 
of the foreign exchange reserve; therefore, the reformation plan corresponds to the peculiarities of its 
individual attitude to risk.

Key words: currency reserve, the optimal value of the foreign exchange reserve, the relative value 
of the currency, the optimal management of the foreign exchange reserve, the economic-mathematical 
model.

Постановка проблеми. Головне призна-
чення ефективної банківської системи – це 
мобілізація фінансових ресурсів з метою здій-
снення інвестицій в економіку. Формування 
комерційними банками резервів, є системою 
фондів грошових коштів, взаємопов’язаних та 
підпорядкованих єдиним законам грошового 
обігу та засадам грошово-кредитної політики 
для запобігання ризикам неплатоспромож-
ності, банкрутству банків та захисту користува-
чів банківських послуг.

Сучасний світовий валютний ринок є неде-
термінованим, про що свідчить хаотичний 
характер динаміки валютних курсів. Валют-
ний резерв (ВР) є вагомим чинником стабі-
лізації інфляційних процесів та підтримки 
зовнішньоекономічних зв’язків. Він утворю-
ється з набору валют та періодично пере-
формовується [1, с. 56]. Необхідність пере-
формування валютного резерву зумовлена, 
зокрема, тим, що відносна цінність окремих 
валют із часом змінюється. Щоб підтримувати 
оптимальну цінність валютного резерву, його 
потрібно постійно переглядати, обмінюючи 
певну частину валюти, відносна цінність якої 
зменшуватиметься, на таку, відносна цінність 
якої зростатиме. За умов, коли динаміка май-
бутньої цінності валют на короткостроковий 
період визначається абсолютно точно, цінність 
валютного резерву за рахунок серії послідов-
них операцій переформування можна значно 
збільшити. Щоб зменшити ризик можливого 
знецінення валютного резерву внаслідок непе-
редбачуваних змін відносної цінності окремих 
валют, в умовах ризику оптимальний план 
переформування валютного резерву слід 
визначати за критеріями максимізації очікува-
ної цінності майбутнього резерву та мінімізації 
дисперсії його цінності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питаннями оптимізації ресурсної бази комер-
ційних банків, формуванням резервів, зокрема  

валютного займалося багато вітчизняних нау-
ковців. Проблемами формування оптималь-
ного рівня золотовалютних резервів України 
в умовах валютної лібералізації займалися 
Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б. [2]. Оптиміза-
ційний менеджмент в поєднанні з основами 
валютного регулювання в рамках зовнішньо-
економічної діяльності комерційних банків 
розглядали Онищенко Н.В., Чебанова Н.В. 
[3]. Формування та використання ресурсів, 
а також перспективні напрямки зростання 
ресурсної бази комерційних банків України 
вивчали Чиж Н.М., Дзямулич М.І., Потьом-
кіна О.В. [4]. Теоретичні основи та методичні 
підходи до управління ризиками комерційних 
банків, а саме: ринковими ризиками (процент-
ним та валютним), ризиками системних харак-
теристик банків (ліквідності, достатності капі-
талу, платоспроможності), маркетинговими 
ризиками досліджували Єпіфаноф А.О., Васи-
льєва Т.А., Козьменко С.М. та ін. [5]. Питання 
акумулювання та ефективного управління 
золотовалютними резервами країни розгля-
дає Сова О.Ю. [6]. Економіко-математичний 
інструментарій для розв’язання задач опти-
мізації валютного резерву в детермінованих 
умовах та за умов ризику використовував в 
своїх працях Кігель В.Р. [1; 7; 8]. 

Отже, питання оптимізації валютного 
резерву комерційного банку є актуальними і 
потребують подальшого дослідження.

Метою статті є формування валютного 
резерву комерційного банку за умов ризику з 
метою забезпечення його найбільшої цінності у 
майбутньому періоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Показником динамічної зміни цінності валют 
є відносна цінність кожної валюти. Цей показ-
ник обчислюється за інформацією про валютні 
курси. Він залежить від обраного переліку 
валют та дає оцінку цінності кожної валюти у 
відносній шкалі вимірювань. 
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Цінність валютного резерву визначається 
обсягами та відносною цінністю наявних у 
ньому валют. Залежно від складу валютного 
резерву його цінність, навіть при незмінному 
складі, з часом змінюється. За цінністю валют-
ний резерв може бути або зростаючим, або 
спадним.

Оптимальне управління валютним резер-
вом полягає у заміні частини валюти, відносна 
цінність якої зменшуватиметься, на таку, від-
носна цінність якої зростатиме. У детермінова-
ному випадку оптимальне систематичне пере-
формовування валютного резерву дозволяє 
за місяць підвищити його цінність на 8–12%, що 
відповідає 130–240% річних.

У випадку ризику основними статистич-
ними характеристиками показників майбут-
ньої відносної цінності валют виступають 
очікуване значення, стандартне відхилення 
та коефіцієнти кореляції. У випадку невизна-
ченості майбутня відносна цінність окремих 
валют може бути оціненою лише з точністю до 
певних діапазонів. 

Оцінювання показників майбутньої неде-
термінованої відносної цінності валют здій-
снюється або статистичними методами та 
методами прогнозування, або за результатами 
експертного опитування. Вибір оптимального 
плану переформовування валютного резерву 
у випадку ризику здійснюється за показниками 
очікуваної цінності майбутнього валютного 
резерву та стандартного відхилення цінності 
валютного резерву від її очікуваного рівня.

При прийнятті рішення щодо оптималь-
ного переформовування валютного резерву 
визначальна роль належить керівництву банку, 
тому план переформовування відповідає осо-
бливостям його індивідуального ставлення до 
ризику. У випадку ризику оптимальний план 
переформування валютного резерву можна 
знайти за методикою двокритеріальної оптимі-
зації, яка передбачає участь керівництва у при-
йнятті рішення та забезпечує його необхідною 
для правильного вибору інформацією.

У ситуації невизначеності щодо показників 
майбутньої відносної цінності валют при виборі 
плану переформування валютного резерву 
можна скористатися максимінним критерієм 
Вальда, який забезпечуватиме отримання 
валютного резерву якнайбільшої цінності у 
найгіршій з ситуацій щодо значень некерова-
них параметрів. 

Існує необхідний математичний інструмен-
тарій для розв’язування задач оптимального 
управління валютним резервом, а саме методи 
оптимізації. У ситуації визначеності, коли абсо-
лютно точно відомі цінності валют на майбутній 
короткостроковий період цінність валютного 

резерву можна значно збільшити за рахунок 
проведення послідовних операцій переформу-
вання. Але в реальній ситуації ці дані невідомі, 
тому, щоб зменшити ризик можливого знеці-
нення валютного резерву унаслідок непередба-
чуваних змін відносної цінності окремих валют, 
потрібно оптимальний план переформування 
визначати за критеріями максимізації очікува-
ної цінності майбутнього валютного резерву та 
мінімізації дисперсії його цінності. Для побудови 
економіко-математичної моделі задачі вводять 
необхідні позначення відомих і невідомих вели-
чин та некерованих параметрів [9, с. 44].

Відомі величини:
n – кількість видів валют, із яких склада-

ється ВР;
i, j – номер виду валюти (i, j = 1, …, n);
ai – кількість і-ої валюти, що знаходиться у ВР 

у поточний момент часу;
vij – коефіцієнт переведення, котрий дорів-

нює кількості валюти і-ого виду, яка потрібна, 
щоб отримати одиницю валюти j-ого виду при 
переформуванні ВР (vij = 1 для і = j).

Невідомі величини:
xij – кількість і-ої валюти, котру буде витра-

чено для придбання j-ої валюти;
yj – кількість j-ої валюти, яка буде в перефор-

мованому ВР;
u – загальна майбутня цінність переформо-

ваного ВР.
Некерований параметр:
wj

1 – майбутня відносна цінність одиниці j-ої 
валюти.

Потім записують співвідношення між відо-
мими й невідомими величинами та некерова-
ними параметрами:

– загальна цінність переформованого ВР 
визначається майбутньою відносною цінністю 
одиниці кожного виду валюти та кількістю від-
повідної валюти, яка буде в цьому резерві;

– кількість j-ої валюти, що міститиметься у 
переформованому ВР, визначається кількістю 
валюти різних видів, яку використано під час 
переформування резерву для придбання цієї 
валюти;

– кількість і-ої валюти, котру буде викорис-
тано для придбання валют під час переформу-
вання ВР, відповідає початковій кількості цієї 
валюти у поточному резерві;

– кількість і-ої валюти, яку буде витрачено 
для придбання j-ої валюти, – невід’ємна.

З урахуванням наведених співвідношень 
задача переформування ВР у детермінованих 
умовах (відомі значення некерованого пара-
метра) полягає у визначенні такого резерву, 
загальна цінність якого буде якнайбільшою. 
Отже, економіко-математична модель має 
такий вигляд:
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Коефіцієнти переведення є фактично поточ-
ними курсами валют, які визначаються поточ-
ною відносною цінністю відповідних валют,

v =
w

w
, i, j = , nij

j

i

0

0
1, ... .                      (2)

Тоді співвідношення між невідомими вели-
чинами можна записати в такому вигляді:

w y = w x , j = , nj j i ij
i=

n
0 0

1

1, ...∑  .                 (3)

Якщо позначити поточну цінність існуючого 
ВР через u0, тоді задача переформування ВР 
сформулюється як задача про придбання за 
ціною, що відповідає поточній відносній цін-
ності такої кількості відповідних валют, при якій 
загальна цінність ВР у майбутньому буде якнай-
більшою,
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Це задача визначення складу ВР, після зна-
ходження її оптимального плану yj

* конкретну 
схему переформування ВР можна побуду-
вати як розв’язок задачі балансування. Таким 
чином, оптимальний склад ВР визначається 
тими валютами (валютою), темп зміни віднос-
ної цінності (w wj j

1 0/ ) яких (якої) є найбільшим.
За умови ризику некерований параметр 

wj
1 є випадковою величиною з відомим серед-

нім значенням та стандартним відхиленням. 
Для визначення оптимального складу ВР 
потрібно звернутися до множини ефективних 
планів двокритеріальної задачі:
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де u  – очікувана загальна цінність;
σ2(u) – дисперсія загальної цінності;
ρij – коефіцієнт кореляції між цінностями валют;
σi σj – середньоквадратичні цінності валюти 

за кілька періодів.
У (5) перша цільова функція вимагає вибору 

такого ВР, загальна очікувана цінність якого 
u  була б найбільшою. Друга цільова функція 
потребує вибору ВР із найменшою дисперсією 
своєї загальної цінностіσ 2 (u).Для розв’язування 
задачі використовують узагальнену методику 
багатокритеріальної оптимізації.

При управлінні ВР до ризику потрібно стави-
тися негативно і для визначення оптимального 
складу ВР звернутися до множини ефективних 
планів двокритеріальної задачі. Отже, адитивну 
цільову функцію можна записати в такому 
вигляді:
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max min
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.         (6)

У розв’язку задачі ризик стосовно ВР визна-
чається дисперсією загальної цінності, несхиль-
ність до ризику “–”, а схильність “+”. Оптималь-
ний валютний резерв є таким з ефективних 
планів двокритеріальної задачі, при якому спів-
відношення показників очікуваної цінності та 
дисперсії цінності є більш вагомим за системою 
переваг керівництва комерційного банку.

Прикладну частину дослідження здійснено 
на базі фінансової звітності одного з комерцій-
них банків Полтавської області. В таблиці 1 наве-
дено початкові дані для побудови оптимізацій-
ної моделі.

Цільовими функціями є максимальне очіку-
ване значення та мінімальна дисперсія цінності 
валютного резерву у майбутньому періоді. 
Отже, буде два значення адитивної цільової 
функції, які визначать діапазон зміни цінності 
валютного резерву у майбутньому періоді. При 

Таблиця 1 
Початкові дані

USD долар 
США EUR Євро

RUB 
російський 

рубль

GBP фунт 
стерлінгів

CHF 
швейцарські 

франки
Курс на 4.06.2019 26,630 29,610 0,396 33,70 26,70
Відносна цінність 0,227537 0,252999 0,003384 0,287946 0,228135
Кількість валюти, ум. од. 26,688 30,010 0,418 34,714 26,164
Вартість поточна 49935,69 12703,84 9,14 15,84 94,90

Джерело: авторська розробка [10]
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управлінні валютним резервом комерційного 
банку до ризику доцільно ставитися несхвально. 

Значення керованого параметра визнача-
ють за двох обмежень: кількість валюти в май-
бутньому періоді – невід’ємні числа; сума вар-
тостей поточних дорівнює сумі вартостей за 
поточними цінностями. 

Для знаходження значення цільової функ-
ції використано надбудову ТП Microsoft Excel 
«Пошук рішення».

За даними таблиці 2, яка містить статистичні 
дані за 24 періоду, розраховано відносні цінності 

валют в таблиці 3. Отримані дані використано 
для визначення коефіцієнтів лінійної функції 
y=ax+b за відомими значеннями x i y з викорис-
танням убудованої функції ЛИНЕЙН у таблиці 4.

У таблицях 5–8 представлено результати 
розрахунків в ТП Microsoft Excel. За допомогою 
команди «Пошук рішення» визначено макси-
мальне і мінімальне значення другої цільової 
функції задачі. Отримані результати наведено 
в таблиці 9.

Ці дані використано для розрахунку адитив-
ної цільової функції u. Ризик стосовно цінності 

Таблиця 2
Курси іноземних валют до гривні за період з 22.04.2019 до 31.05.2019 

Дата USD долар 
США EUR Євро

RUB 
російський 

рубль

GBP фунт 
стерлінгів

CHF 
швейцарські 

франки
22.04.2019 26,854 30,211 0,420 34,938 26,540
23.04.2019 26,775 30,122 0,420 34,836 26,463
24.04.2019 26,688 30,010 0,418 34,714 26,164

… … … … … …
31.05.2019 26,873 29,912 0,413 33,931 26,648

Джерело: дані НБУ [10]

Таблиця 3
Відносні цінності валют

Дата USD долар 
США EUR Євро

RUB 
російський 

рубль

GBP фунт 
стерлінгів

CHF 
швейцарські 

франки
22.04.2019 0,2257341 0,2539529 0,0035305 0,2936880 0,2230946
23.04.2019 0,2257284 0,2539455 0,0035408 0,2936872 0,2230981
24.04.2019 0,2261810 0,2543350 0,0035426 0,2942014 0,2217401

… … … … … …
31.05.2019 0,2281685 0,2539715 0,0035066 0,2880953 0,2262581

Джерело: авторська розробка

Таблиця 4
Коефіцієнти лінійної функції

Валюта\Коефіцієнти a b
USD долар США 8,88314E-05 0,225705412
EUR Євро 3,38268E-05 0,253408568
RUB російський рубль 8,10135E-08 0,003508222
GBP фунт стерлінгів -0,000350501 0,295987997
CHF швейцарські франки 0,000227761 0,221389801

Джерело: авторська розробка

Таблиця 5
Значення стандартного відхилення для кожного виду валют

Стандартне відхилення σі 0,0008433 0,0004858 0,0000278 0,0028744 0,0018313
0,000843328 7,11203E-07 4,0967E-07 2,34557E-08 2,42405E-06 1,54438E-06
0,000485778 4,0967E-07 2,3598E-07 1,35111E-08 1,39631E-06 8,896E-07
2,78133E-05 2,34557E-08 1,35111E-08 7,73578E-10 7,99459E-08 5,09342E-08
0,002874382 2,42405E-06 1,39631E-06 7,99459E-08 8,26207E-06 5,26383E-06
0,001831291 1,54438E-06 8,896E-07 5,09342E-08 5,26383E-06 3,35363E-06

Джерело: авторська розробка
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валютного визначають очікуваним значенням 
і стандартним відхиленням загальної цінності. 
Знайдено максимальне значення u і вказано 
діапазон зміни загальної цінності валютного 
резерву комерційного банку шляхом додавання 
(віднімання) відповідних значень таблиця 10.

Отже, комерційному банку потрібно 
сформувати валютний резерв на суму 
62760,32 тис. грн. з усіх видів валют, результати 
представлено в таблиці 11.

Висновки. Функціонування моделі оптиміза-
ції валютного резерву комерційного банку за 

умов ризику з метою забезпечення його най-
більшої цінності у майбутньому періоді є макси-
мально автоматизованим, у розрахунках вико-
ристано стохастичні та статистичні показники. 
Найбільшу цінність при формування валютного 
резерву комерційного банку можна отримати 
у випадку більш різких коливань курсу валют. 
Для цього має сенс використовувати статис-
тичні дані курсу валют за більш тривалий період 
або з більшим кроком. Наведену методику 
можна застосовувати для формування валют-
ного резерву підприємств всіх форм власності. 

Таблиця 6
Коефіцієнти кореляції між окремими видами валют

Кореляція 1 0,420100245 0,486564229 -0,842908189 0,735102773
 0,420100245 1 0,57688177 -0,726622504 0,662441913
 0,486564229 0,57688177 1 -0,413646936 0,248641129
 -0,842908189 -0,726622504 -0,413646936 1 -0,972533537
 0,735102773 0,662441913 0,248641129 -0,972533537 1

Джерело: авторська розробка

Таблиця 7
Кількість валюти в майбутньому періоді

63766,11592 66498,67597 1032,195653 61324,61054 60335,26755
63766,11592 4066117539 4240362280 65819107,67 3910432224 3847345664
66498,67597 4240362280 4422073906 68639644,28 4078005406 4012215406
1032,195653 65819107,67 68639644,28 1065427,866 63298996,43 62277800,89
61324,61054 3910432224 4078005406 63298996,43 3760707858 3700036784
60335,26755 3847345664 4012215406 62277800,89 3700036784 3640344510

Джерело: авторська розробка

Таблиця 8
Добутки відповідних значень з таблиць 6–7 та дисперсія

Добуток 2891,83337 729,7767977 0,751174496 -7989,988419 4367,806134
 729,7767977 1043,520459 0,534996971 -4137,505389 2364,432646
 0,751174496 0,534996971 0,000824191 -2,093259543 0,788706925
 -7989,988419 -4137,505389 -2,093259543 31071,23305 -18941,41814
 4367,806134 2364,432646 0,788706925 -18941,41814 12208,35983 1,118027653

Джерело: авторська розробка

Таблиця 9
Отримані значення цільових функцій

Максимальна цінність 62602,45456
Мінімальна цінність 62760,31654
Максимальна дисперсія 392487,3719
Мінімальна дисперсія 1,118027653

Джерело: авторська розробка

Таблиця 10
Діапазон зміни загальної цінності валютного резерву комерційного банку

Адитивна цільова функція -397,56
Очікуване значення загальної цінності 62760,32
Стандартне відхилення загальної цінності 468,63
Максимальне значення загальної цінності 63228,94269
Мінімальне значення загальної цінності 62759,25917

Джерело: авторська розробка
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Результати по формуванню валютного резерву комерційного банку
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долар 
США
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Євро

RUB 
російський 
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стерлінгів

CHF 
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